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Soutěžní řád MČR 3B, sezóna 2011-2012 

Soutěžní řád MČR v 3B na velkém stole 

2011-2012 

Termín konání: 5.-8.4.2012 

Místo konání: Praha, herna SK BC Praha, Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a                                                    
Kladno, herna BC Ekvita Kladno, Havlíčkova 3084 

Vrchní rozhodčí: p.Josef Roček 

Materiál: 5x nové stoly Gabriels 284x142, koule Pro cup 

Právo účasti: členové ČMBS přihlášeni v řádném termínu 

Přihlášení: online - prostřednictvím stránek ČMBS, sekce karambol 

Termín přihlášení: striktně do 20:00 dne 25. 3. 2012  

Startovné: 400 Kč hráči hlavní soutěže, 200 Kč případní účastníci kvalifikace, kteří 
nepostoupili do hlavní soutěže 

Oblečení hráčů: jednobarevná košile, černé společenské kalhoty, černé společenské 
boty, černé ponožky, vesta s označením klubu (nikoliv státní znak), 
motýlek nebo vázanka, rozhalenka povolena po domluvě s vrchním 
rozhodčím 

Počet účastníků: 32 hráčů hlavní soutěž, při vyšším počtu přihlášených kvalifikace 

Nasazení do MR: dle pořadí hráčů po dvou turnajích GP / SŘ GP VS 3B 2011-12 bodování 
neřeší bude převzato ze SŘ GP VS 3B 2010-11/,poté platný GP z letošní 
sezóny ke dni 25.3.2012 a není-li, tak z loňské sezóny, poté los 

Systém hry: hlavní soutěž 8 skupin po čtyřech hráčích, ve skupinách každý s každým, 
první dva hráči postupují mezi 16 nejlepších, následně systém KO 

Kvalifikace: při větším počtu přihlášených hráčů než je 32, bude před začátkem 

hlavní soutěže odehrána kvalifikace, systém a výše partií bude 

upřesněn podle počtu přihlášených účastníků. Pořadí a seznam zápasů 

se jmény účastníků bude zveřejněn do 27. 3. 2012 do 20:00 na 

stránkách ČMBS, sekce karambol 

Pořadí zápasů ve skupině: 2-3, 1-4, poražení, vítězové, zbylá dvě utkání. Pořadí a seznam zápasů 
se jmény účastníků bude zveřejněn do 27. 3. 2012 do 20:00 na 
stránkách ČMBS, sekce karambol 

Nasazení do KO: nejprve vítězové skupin dle body za vítězství, vyšší rozdíl vyhraných a 
prohraných setů, generální průměr ze skupiny, nejvyšší série, poté druzí 
ze skupin dle stejných kritérií. Zápasy jsou odehrány v tomto pořadí: 8-
9, 7-10, 6-11, 5-12, 4-13, 3-14, 2-15, 1-16 
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Výše partie: skupiny na dva vítězné sety do 15 s omezením 25 náběhů, 1. a 2. kolo 
KO na dva vítězné sety do 15 s omezením 25 náběhů, semifinále a finále 
na tři vítězné sety bez omezení náběhů, zápas o třetí místo na dva 
vítězné sety bez omezení náběhů, v kvalifikaci dle počtu přihlášených 

Časový limit: pořadatel může pro vyřazovací část KO systému zavést časový limit 50 
sekund na strk, pokud hráč nestihne v časovém limitu odehrát, rozhodčí 
postaví soupeři koule do rozehrávací pozice - začáteční strk, hráč má 
nárok v každém setu na jeden time-out, což znamená prodloužení 
časového limitu o dalších 50 sekund od okamžiku nahlášení time-outu, 
dále obecně čas může být i zastaven, pokud hráč nemůže svůj strk 
regulérně odehrát např. pro překážku na stole nebo v okolí stolu, 
časové signalizační zařízení  musí být umístěno tak  aby se hráč mohl 
kdykoliv informovat o zbývajícím čase na strk 

Pořadí ve skupinách: o pořadí ve skupinách rozhodují tato kritéria v tomto pořadí: body za 

vítězství, vyšší rozdíl vyhraných a prohraných setů, generální průměr ze 

skupiny, nejvyšší série, los 

Rozhodčí: pořadatel je povinen zajistit stolového rozhodčího, dle možností i 

zapisovatele, není vyloučena výpomoc hráčů 

Odměny rozhodčím: pořadatel obdrží finanční příspěvek na rozhodčí, výši odměny 
rozhodčímu určuje pořadatel 

Odměna za umístění: z vybraného startovného: 1.místo – 35%, 2.místo – 25%, 3.-4.místo – 
10%, 5.-8.místo – 5%. Zaokrouhluje se směrem dolů na stokoruny, 
vzniklý rozdíl jde ku prospěchu pořadatele. 1.-8.místo věcné odměny - 
zajistí pořadatel, svaz dodá medaile 

Sankce: absence přihlášeného hráče na turnaji penalizace 500 Kč na účet sekce 

karambol č.ú. 155 116 518 / 600 GE Money Bank var.symbol index 2 + 

RČ hráče bez čísla za lomítkem, platba do 14dnů od konání turnaje, 

nedodržení řešeno disciplinárním řádem 

Ubytování Kladno: Ubytovna: Sportovců 818, Kladno, tel. 312 291 430, email: 

samk@samk.cz - 5 minut pěšky k herně                                             

Penzion: U Zlatého selátka, Štefánikova 207, Kladno, tel: 312264122, 

email: zlateselatko@quick.cz - 10 minut pěšky k herně 

Ubytování Praha: Ubytovny: www.ubytovny-v-praze.cz , www.bytostav.cz                  

Hotely : www.arlingtohotel.cz, www.hotelinturprag.cz 

 

Odsouhlasil STK VV sekce Jiří Nenál 

 


