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SOUTĚŽNÍ ŘÁD VS OPEN TOUR 3B 2014-2015
Čl.1 OPEN TOUR 3B - OBECNÉ

1/ Definice:

OPEN TOUR 3B - otevřená série pěti a jednoho finálového turnaje 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/.

3/ Přihlášky:

Každý hráč se k účasti v jednotlivé OT 3B musí přihlásit na webu sekce k danému turnaji.

Termín přihlášek neděle do 20.00 hod. dva týdny před akcí /tj. neděle 2.týden před konáním/.

4/ Startovné:

Startovné do každého turnaje je 500Kč, účastník kvalifikace 300Kč v případě postupu 200Kč doplatek.

Finálový turnaj: TOP 10 hráči 500,- (300,- startovné + 200,- občerstvení). Finálový turnaj: TOP 10 hráči 500,- (300,- startovné + 200,- občerstvení). 

(důstojný průběh finálového turnaje - zajištěno občerstvení a oběd pro hráče).

5/ Nasazení hráčů:

Do turnaje může nastoupit max. prvních 32 hráčů.

Do 1.turnaje jsou hráči nasazeni dle platného GP 3B VS 2012-13, první 4 přímo do hlavní

soutěže č.1.-4. o zbylá 4 místa č.5.-8. hrají ostatní systém kvalifikace dle počtu přihlášených.

Do ostatních turnajů jsou hráči nasazeni dle bodů z OT 3B, platný GP 3B VS, první 4 přímo do hlavní

soutěže č.1.-4. o zbylá 4 místa č.5.-8. hrají ostatní systém kvalifikace dle počtu přihlášených.

Časový limit na strk 40 sekund, pořadatel může nasadit časové omezení v hernách prozatím

herna Ekvita Kladno, AKK Brno, BC Havířov (jedná se o zkušební verzi). Hráč má 5 minut trénink!!!

Prametry časomíry vysvětlí pořadatel před turnajem prozatím. 

6/ Bodování OPEN TOUR 3B:

7/ Trofeje, price money:

Turnaje 1. - 5. , první tři obdrží medaile a vítěz diplom, ostatní diplom zpětně.

Price money - z vybraného startovného v turnaji se převádí částka 3000Kč do Finálového turnaje TOP 10, 
   ostatní startovné se rozděluje dle klíče.

1. 50% diplom + medaile zlatá 2. 30% diplom + medaile stříbrná 3.-3. 10% 
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1. 50% diplom + medaile zlatá 2. 30% diplom + medaile stříbrná 3.-3. 10% 

8/ Finálový turnaj TOP 10: (předpoklad)

Price money: rozdělený dle získaných bodů ze všech turnajů včetně TOP 10.



K výplatě price money je nutná účast na finálovém turnaji! 

Pokud se hráč nezúčastní TOP10 částka bude zkrácená o 50% v prospěch turnaje.

Částka se použije na Néjvyšší sérii turnaje.

1. 7000,- diplom + medaile zlatá + pohár 4. 1000,- diplom

2. 5000,- diplom + medaile stříbrná 5.-8. 500,- diplom

3. 3000,- diplom + medaile bronzová    

Čl.2 OPEN TOUR 3B - HERNÍ SYSTÉM

A/ Hlavní soutěž:

1/ Počet hráčů: 

8hráčů, 2 skupiny po 4 hráčích, každý s každým, první dva křížem semifinále a finále.

2/ Limit partie:

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

Semifinále a Finále se hraje do 40 karambolů / na 50 náběhů.

3/ Rozdělení hráčů do skupin hlavní soutěže:

skupina A hráči č.: 1, 4, 5, 8

skupina B hráči č.: 2, 3, 6, 7.

4/ Výsledné pořadí hráčů ve skupinách:

Pořadí určují : BODY, GP, NJP, NS, vzájemný zápas, los.Pořadí určují : BODY, GP, NJP, NS, vzájemný zápas, los.

5/ Výsledné pořadí hráčů v turnaji:

Seřazení hráčů: vítěz 1., poražený finalista 2., semifinalisté 3.-4., ve skupinách 5.-8.

Rozřazení ze stejné úrovně dle výsledků turnaje: BODY, GP, NJP, NS, los.

Přidělení bodů do BODOVACÍ soutěže.

B/ Herní plán OPEN TOUR 3B - hlavní soutěž

Stůl pro semifinále a finále určí losem vrchní rozhodčí.

2 stoly stůl 1 stůl 2  

1. kolo So 10.00 A2-A3 B2-B3

2. kolo So 12.00 A1-A4  B1-B4

3. kolo So 14.00 A2-A4  B2-B4

4. kolo So 16.00 A1-A3 B1-B3

5. kolo So 18.00 A3-A4  B3-B4

6.kolo So 20.00 A1-A2  B1-B2

7. kolo Ne 10.00 Semifinále křížem 1A-2B 1B-2A

8. kolo Ne 12.00 Finále 

Ne 14.00 Ceremonie, vyhlášení výsledků

4 stoly stůl 1 stůl 2 stůl 3 stůl 4

1. kolo So 14.00 A2-A3               B2-B3      A1-A4 B1-B4

2. kolo So 16.00 B2-B4                     A2-A4     B1-B3 A1-A3   

3. kolo So 18.00 A1-A2                B1-B2     A3-A4 B3-B4     

4. kolo Ne 10.00 Semifinále křížem 1A-2B 1B-2A

5. kolo Ne 12.00 Finále 

Ne 14.00 Ceremonie, vyhlášení výsledkůNe 14.00 Ceremonie, vyhlášení výsledků

C/ Herní plán - systém kvalifikace, před-kvalifikace a před-před-kvalifikace:

Při přihlášení více než 8 hráčů se hraje kvalifikace, před-kvalifikace a před-před-kvalifikace.



Cílem je vybojovat pozici č.5, 6, 7, 8 do hlavní části turnaje.

V systému si vítěz zachová číslo nebo si převezme soupeřovo je-li nižší.

Hraje se K.O. na dva zápasy, ve skupinách každý s každým, limit partie 20 karambolů / 30 náběhů.

Postup na vyšší úroveň je zajištěna pouze vítězi K.O. a vítězi skupiny.

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

Systém kvalifikace před-předkvalifikace, pořadí nasazení do skupin lichý had poslední řada přehozená.

Kvalifikace se hraje, když se přihlásí 9 až 16 hráčů:

přihlášených   9 hráčů K.O.8-9

přihlášených 10 hráčů skupina 8,9,10

přihlášených 11 hráčů K.O.7-11 a viz.10hráčů

přihlášených 12 hráčů           skupina 7,10,12 a 8,9,11

přihlášených 13 hráčů           K.O.6-13 a viz.12hráčů

přihlášených 14 hráčů           skupina 6,11,14 a 7,10,13 a  8,9,12 

přihlášených 15 hráčů           K.O.5-15 a viz.14hráčů

přihlášených 16 hráčů           skupina 5,12,16 a 6,11,15 a 7,10,14 a 8,9,13

Před-kvalifikace se hraje, když se přihlásí 17 až 24 hráčů:

přihlášených 17 hráčů K.O.16-17

přihlášených 18 hráčů skupina 16,17,18 

přihlášených 19 hráčů K.O.15-19 a viz.18hráčů

přihlášených 20 hráčů skupiny 15,18,20 a 16,17,19

přihlášených 21 hráčů K.O.14-21 a viz.20hráčů

přihlášených 22 hráčů skupiny 14,19,22 a 15,18,21 a 16,17,20

přihlášených 23 hráčů K.O.13-23 a viz.22 hráčů

přihlášených 24 hráčů skupiny 13,20,24 a 14,19,23 a 15,18,22 a 16,17,21                         
Před-před-kvalifikace se hraje, když se přihlásí 25 až 32 hráčů:

vždy K.O. 24-25,23-26,22-27,21-28,20-29,19-30,18-31,17-32 dva zápasy 20/30.

Čl.3 OPEN TOUR 3B - POŘADATEL

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

Pořadatel vybírá startovné od hráčů viz.Čl.1 4/, následně předá nebo zašle delegátovi VV sekce, 

za kadeta a juniora se startovné nevybírá - hradí sekce, price-money vyplatí delegát sekce.

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

v případě turnaje 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 1.2.3. a finálového turnaje , medaile pro 1.-3., diplom pro 1.-4., 

delegáta, dotaci dle sazebníku.

Sekce zajistí pořadateli finálového turnaje, pohár pro celkového vítěze, medaile pro 1.-3., diplom pro 1.-8., 

delegáta, dotaci dle sazebníku, případný doplatek za start kadetů a juniorů.

Platnost tohoto soutěžního řádu je od 1. 9. 2014 do 30.6. 2015.

HAVÍŘOV    02.09. Sports director VS Miroslav BAČA


