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SOUTĚŽNÍ ŘÁD VS MČR 3B 2012-2013
Čl.1 MČR 3B - OBECNÉ

1/ Definice :

MČR 3B - Mistrovství České republiky série turnajů jednotlivců v trojbandu na VS.

2/ Právo  účasti:

Každý řádný člen ČMBS se má právo přihlásit, to znamená že má splněny veškeré závazky,

svazu ČMBS /čl.příspěvek klubu,jednotlivce/, sekci poplatek za start do sezóny /dle pokynů

VV sekce/ a oblasti vystavenu průměrovou kartu /poplatek oblasti/.

Předepsaná ústroj pro hlavní soutěž každého turnaje, motýlek nebo kravata /vázanka/.

3/ Přihlášky:

Každý hráč se k účasti na MČR 3B jednotlivců musí přihlásit sám na webu sekce.

Termín přihlášek neděle 30.12.2012 do 20.00 hod. 

4/ Startovné:

Startovné do série je 500Kč, do kvalifikace 300Kč v případě postupu 200Kč doplatek.

Finálový turnaj : účastník platí stravovací kartu 100Kč

/důstojný průběh finálového turnaje 100Kč - zajištěno občerstvení a oběd pro hráče/.

5/ Nasazení hráčů:

Do série turnajů jsou hráči nasazeni dle GP v souladu s dokumentem sekce viz. web DOKUMENTY

Soutěžní řády TURNAJE 2012-13 - PŘIHLÁŠENÍ, NASAZENÍ.

V hlavní soutěži se turnaje účastní max. čtvrtfinále 32 hráčů, semifinále 16 hráčů, finále 10 hráčů.

Modelové situace kvalifikace řešeny na základě počtu přihlášených účastníků tímto řádem.

Kvalifikace mohou být i nahrazeny přímým nasazením TOP hráčů do herního systému, max. 4hráči.

Skupiny mohou být odehrány v různých klubech.

K nedělní ceremonii finálového turnaje není nutná přítomnost hráčů 5.-10.

6/ Trofeje, price money:

Finálový turnaj - vítěz MISTR ČR obdrží pohár, první tři medaile, první čtyři diplom.

Finálový turnaj - price money - rozdělení startovného vybraného za účast v sérii dle klíče.

Finálový turnaj - price money hráčům 5.-8. bude vyplaceno v sobotu po ukončení zápasů ve skupinách.

1. 35% diplom + medaile zlatá + pohár 4.  10% diplom

2. 20% diplom + medaile stříbrná 5.-8. 5%

3. 15% diplom + medaile bronzová 9.-10. -

MISTR ČR, reprezentaci, kritéria, paušální příspěvky atd. řeší  MANUÁL SEKCE KARAMBOL.

 



Čl.2 MČR 3B - HERNÍ SYSTÉM

A/ Hlavní soutěž - čtvrtfinálové skupiny:

1/ Počet hráčů: 

21-24 hráčů 3 skupiny /7-8 hráčů/, 28-32 hráčů 4 skupiny /7-8 hráčů/, každý s každým.

Nasazení hráčů dle GP viz.Čl.1 5/, postupující z kvalifikace zaujme místo vyřazeného.

Ve čtvrtfinálových skupinách se hrají partie do 30 karambolů / na 40 náběhů.

2/ Rozdělení hráčů do čtvrtfinálových skupin: do čtyř skupin  

do tří skupin skupina A hráč 1, 8,  9, 16, 17, 24, 25, 32

skupina A hráč 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24 skupina B hráč 2, 7, 10, 15, 18, 23, 26, 31

skupina B hráč 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 skupina C hráč 3, 6, 11, 14, 19, 22, 27, 30

skupina C hráč 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22 skupina D hráč 4, 5, 12, 13, 20, 21, 28, 29

3/ Postup a výsledné pořadí hráčů ve skupinách:

Pořadí ve skupině určují pouze výsledky ze skupin: BODY, CP, NJP, NS, vzájemný zápas, výše nasazený

Do semifinále ze skupin A,B,C,D postupují první čtyři, pokud se hraje A,B,C postupuje prvních pět a 

nejlepší šestý: CP, NJP, NS, výše nasazený /BODY nejsou rozhodující/

Systém platí pro stanovení postupujících hráčů č.1 - č.16. a konečného umístění hráčů č.17 a dále.

B/ Hlavní soutěž - semifinálové skupiny:

1/ Počet hráčů:

14-16 hráčů, 2 skupiny /7-8 hráčů/, každý s každým.

Nasazení hráčů určují výsledky ze čtvrtfinálových skupin: UMÍSTĚNÍ, BODY, GP, NJP, NS.

Pokud se čtvrtfinálové skupiny nehrají je postup shodný s nasazením do čtvrtfinále dle GP.

V semifinálových skupinách se hrají partie do 30 karambolů / na 40 náběhů.

2/ Rozdělení hráčů do skupin hlavní soutěže:  

skupina E hráč 1, 4, 5, 8,  9, 12, 13, 16

skupina F hráč 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15

3/ Postup a výsledné pořadí hráčů ve skupinách:

Dále postupuje prvních pět z každé skupiny, pořadí určují pouze výsledky ze semifinálových skupin:

BODY, CP, NJP, NS, vzájemný zápas, výše nasazený

Systém platí pro stanovení postupujících hráčů č.1 - č.10. a konečného umístění hráčů č.11 - č.16.

C/ Hlavní soutěž - finálový turnaj:

1/ Počet hráčů:

5-7 hráčů, turnaj každý s každým, pořadí: BODY, CP, NJP, NS, vzájemný zápas, aktuální GP 2012/13

8-10 hráčů, 2 skupiny /4-5 hráčů/, každý s každým, následně KO systém.

Nasazení hráčů určují výsledky ze semifinálových skupin: UMÍSTĚNÍ, BODY, CP, NJP, NS.

Pokud se semifinálové skupiny nehrají je postup shodný s nasazením do čtvrtfinále dle GP.

Ve finálových skupinách nebo turnaji se hrají partie do 40 karambolů / na 50 náběhů.

KO systém bez omezení náběhů, semifinále a finále do 50 karambolů o 3.místo do 40 karambolů.

2/ Rozdělení hráčů do skupin hlavní soutěže:  

skupina G hráč 1, 4, 6, 7, 10

skupina H hráč 2, 3, 5, 8, 9 

3/ Postup a výsledné pořadí hráčů ve skupinách:

Pořadí určují pouze výsledky z finálových skupin:

UMÍSTĚNÍ, BODY, CP, NJP, NS, výše nasazený

KO systém - první dva křížem semifinále 1A-2B, 1B-2A, vítězové hrají finále, poražení o 3.místo.



D/ Herní plán - finálový turnaj - max. 10 hráčů :

závazný časový rozpis bude vydán sportovním ředitelem VS, uvedena předběžná představa.
Stůl pro semifinále a finále určí losem vrchní rozhodčí.

čas 4 stoly stůl 1 stůl 2 stůl 3 stůl 4
Pá 17.00 1. kolo A3-A5 B3-B5 A1-A4   B1-B4  
Pá 19.00 2. kolo A2-A4 B2-B4         A1-A5 B1-B5
So 11.00 3. kolo A1-A3 B1-B3             A2-A5  B2-B5   
So 13.30 přestávka na oběd
So 15.30 Ceremonie, slavnostní představení hráčů finále MČR
So 16.00 4. kolo A4-A5 B4-B5 A2-A3 B2-B3
So 18.00 5. kolo A1-A2 B1-B2  A3-A4  B3-B4 
Ne 10.00 6. kolo Semifinále křížem 1A-2B 1B-2A
Ne 12.30 7. kolo Finále o 3.místo
Ne 15.00  Ceremonie, vyhlášení výsledků

čas 2 stoly stůl 1 stůl 2
Pá 14.00 1. kolo A1-A5 B1-B5
Pá 16.00 2. kolo A2-A4 B2-B4
Pá 18.00 3. kolo A3-A5 B3-B5
Pá 20.00 4. kolo A1-A4 B1-B4
So 10.00 5. kolo A2-A3 B2-B3
So 12.00 6. kolo A4-A5 B4-B5
So 14.00 7. kolo A1-A3 B1-B3
So 16.00 8. kolo A2-A5 B2-B5
So 18.00 9. kolo A3-A4 B3-B4
So 20.00 10. kolo A1-A2 B1-B2
Ne 10.00 11.kolo Semifinále křížem 1A-2B 1B-2A
Ne 12.30 12.kolo Finále o 3.místo
Ne 15.00 Ceremonie, vyhlášení výsledků

E/ Herní plán - čtvrtfinálové a semifinálové skupiny max.7-8 hráčů:  

závazný časový rozpis bude vydán sportovním ředitelem VS, uvedena předběžná představa.

čas 2 stoly stůl 1 stůl 2 3 stoly stůl 1 stůl 2 stůl 3

Pá 12.00 1. kolo 4-5 1-8
Pá 14.00 2. kolo 2-7 3-6
Pá 16.00 3. kolo 1-3 2-4 1. kolo 2-4 3-5 6-7
Pá 18.00 4. kolo 6-8 5-7 2. kolo 5-7 2-8 1-4
Pá 20.00 5. kolo 2-3 4-6 3. kolo 1-3 4-6 5-8
So 10.00 6. kolo 5-8 1-7 4. kolo 6-8 1-7 2-3
So 12.00 7. kolo 1-4 3-5 5. kolo 2-5 3-6 4-7
So 14.00 8. kolo 6-7 2-8 6. kolo 4-8 2-7 1-5
So 16.00 9. kolo 1-5 3-7 7. kolo 1-6 4-5 3-8
So 18.00 10. kolo 2-6 4-8 8. kolo 3-7 1-8 2-6
So 20.00 11. kolo 3-8 1-6
Ne 10.00 12. kolo 4-7 2-5 9. kolo 5-6 7-8
Ne 12.00 13. kolo 5-6 7-8 10. kolo 1-2 3-4
Ne 14.00 14. kolo 1-2 3-4



F/ Herní plán - systém kvalifikace:

Při přihlášení 4 hráčů a méně se turnaj nekoná

Při přihlášení 10 hráčů a méně se hraje přímo finálový turnaj 

Při přihlášení 11-13 hráčů se hraje přímo finálový turnaj s kvalifikací

Při přihlášení 14-16 hráčů se hrají dvě semifinálové skupiny /7-8 hráčů/

Při přihlášení 17-20 hráčů se hrají dvě semifinálové skupiny s kvalifikací

Při přihlášení 21-24 hráčů se hrají tři čtvrtfinálové skupiny /7-8 hráčů/

Při přihlášení 25-27 hráčů se hrají tři čtvrtfinálové skupiny s kvalifikací

Při přihlášení 28-32 hráčů se hrají čtyři čtvrtfinálové skupiny /7-8 hráčů/

Při přihlášení 32 hráčů a více se hrají čtyři čtvrtfinálové skupiny s kvalifikací.

Kvalifikace se hraje vždy před skupinou - turnajem a to v den soutěže nebo ve čtvrtek.

Limit partie stanoven na 20 karambolů / 30 náběhů.

Hraje se K.O. na dva zápasy, ve skupinách každý s každým.

Pořadí K.O. a ve skupinách určí : BODY, CP, NJP, NS, vzájemný zápas, los.

Kvalifikace - dle přihlášených hráčů:

hráčů 11 K.O.10-11 hráčů 33 K.O.32-33

hráčů 12 skupina 10,11,12 hráčů 34 skupina 32,33,34

hráčů 13 K.O.09-13 a viz.12 hráčů hráčů 35 K.O.31-35 a viz.34 hráčů

hráčů 17 K.O.16-17 hráčů 36 skupina viz.34 hráčů a 31,35,36

hráčů 18 skupina 16,17,18 hráčů 37 K.O.30-37 a viz.36 hráčů

hráčů 19 K.O.15-19 a viz.18 hráčů hráčů 38 skupina viz.36 hráčů a 30,37,38

hráčů 20 skupina viz.18 hráčů a 15,19,20 hráčů 39 K.O.29-39 a viz.38 hráčů

hráčů 25 K.O.24-25 hráčů 40 skupina viz.38 hráčů a 29,39,40

hráčů 26 skupina 24,25,26 hráčů 41 K.O.28-41 a viz.40 hráčů

hráčů 27 K.O.23-27 a viz.26 hráčů hráčů 42 skupina viz.40 hráčů a 28,41,42

nastavení kvalifikace výše nasazený hráč dle pořadí, hájí své nasazení proti vyzyvateli /vyzyvatelům/

atd.systém platí až po 95 hráčů.

Čl.3 MR 3B - POŘADATEL

Pořadatel může, nasadit v souladu s pravidly časový limit na strk 50 vteřin.

Pořadatel zajistí každému hráči před zápasem 5 minut na trénink.

Pořadatel ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení SŘ, nedostatky a chyby jdou na jeho vrub.

Pořadatel čtvrtfinálových skupin a systému kvalifikací vybírá startovné od hráčů viz.Čl.1 4/, následně

předá nebo zašle delegátovi VV sekce, za kadeta a juniora se startovné nevybírá - hradí sekce.

VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle Manuálu sekce bude po ukončení akce,

v případě čtvrtfinálového kola bude součástí i vyúčtování za případné startovné kadeta a juniora.

Pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.

Pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na turnaji včetně systému kvalifikace.

Sekce zajistí pořadateli čtvrtfinálového turnaje delegáta, dotaci dle sazebníku, případný doplatek za start

kadetů a juniorů, pořadateli semifinálového turnaje, delegáta, dotaci dle sazebníku, pořadateli finálového 

turnaje, pohár pro MISTRA ČR, medaile pro první tři, diplom pro první čtyři zpětně, dotaci dle sazebníku.

Pořadatel má právo být zařazen do programu VV sekce - manuál sekce - dotace.

Změny vyhrazeny, úpravy, doplňky a upřesnění jsou plně v kompetenci VV sekce, sportovního ředitele VS.

Platnost tohoto soutěžního řádu je od 1. 9. 2012 do 30.6. 2013

Dobrý strk Havířov 01.09.2012 Sports director VS Miroslav BAČA

31.12.2012 poslední aktualizace dat 


