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 Čl. 1 Organizace Grand Prix jednotlivc ů v trojbandu  
  
a) Právo  ú časti 

Každý oddíl či klub má právo přihlásit své hráče k účasti v kvalifikaci pro turnaj Grand Prix  
v trojbandu (GP 3B) 
Hráč musí mít vystavenou kartu závodního hráče ČMBS 

  
b) Přihlášky 

Každý hráč se k účasti v jednotlivé kvalifikaci GP musí přihlásit na www sekce nejpozději do 
pondělí před týdnem konání kvalifikace pro GP. 

 
c)  Nasazení hrá čů 

Pro první GP. Do samotné hlavní soutěže 1. GP je nasazeno 8 hráčú dle výsledků loňského 
MČR. Pro další turnaj jsou hráči seřazeno dle výsledku předchozí GP.  

 
d) Startovné 

Startovné je 400 Kč, včetně účastníků kvalifikace. 
 
e) Herní systém GP 3B 
 

e1) Hlavní sout ěž: 
 Počet  hráčů: 10, ve dvou pětičlenných skupinách každý s každým, potom semifinále a 

finále. 
 
  e2) Limit partie: 
   Hrají se partie na dva vítězné sety do 15-ti s limitem 25-ti náběhů 
 
  
 e3) Kvalifikace se hraje o dv ě místa v hlavní sout ěži. Pokud n ěkterý z nasazených hrá čů 

do hlavní sout ěže odřekne účast, postupuje z kvalifikace další hráš. 
 
 e4) Rozdělení hrá čů do hlavní sout ěže: 
 
 
   Skupina A   hráči č.:  1, 4, 5, 8, 9 

 Skupina B   hráči č.: 2, 3, 6, 7, 10 
  
 
e6) Výsledné po řadí hráčů ve skupinách 

 
Seřazení hráčů podle bodů, vyšší kladný rozdíl setů, GP ze skupiny, NJP ze skupiny, 
Nset ze skupiny, NS ze skupiny a případně další NS. 

 
 

e7) Výsledné po řadí hráčů v GP 3B 
 



 

 

Seřazení hráčů podle bodů, vyšší kladný rozdíl setů, GP z turnaje, NJP z turnaje, Nset z 
turnaje, NS z turnaje a případně další NS. 
 

e9) Systémy pro kvalifika ční kola pro GP v trojbandu:  
 
Dle počtu přihlášených hráčů. Tříčlenné, ev. Dvoučlenné, kde hráči hrají spolu dvakrát. 

 
 e10) Plán zápas ů pro kvalifika ční turnaj 
 

 Podle počtu účastníků bude zveřejněn plán zápasů v pondělí v týdnu konání kvalifikace 
GP. 

 
 
g) Odm ěny hrá čů za umíst ění v hlavní sout ěži – vybrané startovné v četně účastník ů 

kvalifikace + p řípadná dotace po řádajícího: 
 
   

1. 45% 
2. 25% 
3. 15% 

Příklad odm ěn: 
 
Počet hráčů včetně kvalifikace: 30 
Možná dotace po řadatele: 5000 K č 
Celkem: 17000 K č 
 

1. 7600 Kč 
2. 4300 Kč 
3. 2500 Kč 

 
Čl. 2 Pro po řadatele turnaje Grand Prix 

Pořadatel bude sukna i koule udržovat ve výborné kvalitě po celou dobu konání  turnaje. Svými 
rozhodčími zabezpečí průběh turnaje včetně kvalifikačních partií.  
 
Od hráčů vybere vklady,  proplatí odměny za umístění v turnaji. Případný rozdíl jde na vrub 
pořadatele. 

 
Platnost tohoto sout ěžního řádu je od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 

 
Zpracoval: 
 
M. Tunkr 


