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 1. Obecná ustanovení:  

1.1 předpis řeší obecné parametry, zásady přihlášení a nasazení hráčů do turnajů jednotlivců ČMBS.

1.2 netýká se akcí s vlastním SŘ soutěžním řádem, obsahujícím jiné specifikace pravidel, podmínek apod.

1.3 poslední platný GP - zobrazen automaticky na webu sekce JVG, před zahájením sezóny ve složce 

NASAZENÉ PRŮMĚRY všem aktivním hráčům /GP vč.sezóny, min.ze 4 partií, max.4 roky zpět - 

pro MČR na VS bude započítán platný GP i ze 3.partií/.

1.4 turnaj jednotlivců, finálovému turnaji mohou předcházet kvalifikace, předkvalifikace apod.

1.5 platný GP aktuální sezóny - na JVG složka ŽEBŘÍČKY HRÁČŮ /aktualizace průběžným zápisem výsledků/.

1.6 obdobná disciplína - myšleno mezi VS/MS,VH/VH,kádrové hry/kádr 52/2,1B/1B,3B/3B,na VS kádry.

 2. Přihlášení :

1. přihlásit se může každý hráč výhradně ON-LINE, web sekce do 20.00hod neděle, 2 týdny před konáním

aktuální části turnaje - jiný způsob není přípustný, dopisování hráče po deadline - po uzávěrce NELZE.

2. odhlášení z turnaje bez sankcí lze provést i telefonicky, e-mailem apod. max.druhý den do 20.00hod 

pondělí sportovnímu řediteli MS, VS, po tomto termínu je soupiska přihlášených uzavřena,

pozdější odhlášení je již považováno za odstoupení z turnaje se sankcí dle DŘ APP.

 3. Kritéria nasazení :

3.1 základní pravidla nasazení hráčů do každého turnaje:

- nejvýše nasazeným č.1  je poslední vítěz disciplíny MISTR ČR, VÍTĚZ  OBLASTI, KRAJE, TŘÍDY apod.

- dále se řadí hráči dle platného nasazeného GP stanovaného dle tohoto předpisu.

- na závěr hráči bez GP, stanoví LOSEM organizátor-pořadatel.

3.2 pro turnaje platí následující nasazení hráčů:

- pro všechny turnaje, přímé nasazení hráčů z pozice č.1 až č.4 do finálové části turnaje.

- pro turnaje nad 12 účastníků vč.,  navíc přímé nasazení hráčů z pozice č.5 až č.8 do kvalifikace.

- pro turnaje nad 24 účastníků vč., navíc přímé nasazení hráčů z pozice č.9 až č.12 do předkvalifikace.

3.3 pro každý turnaj bude stanoven max.počet účastníků případně bude uvedena specifikace - bez omezení.

3.4 pořadatel může na základě nízké výkonnosti a nízké účasti přihlášených TOP hráčů žebříčku,

upravit objem a rozsah turnaje, včetně počtu hráčů a změnit specifikaci - bez omezení.

3.5 za hranici nízké výkonnosti je považován menší GP než 50% aritmetického průměru GP TOP 10 hráčů 

pro daný stupeň turnaje, jiný pro MČR, OBLAST, KRAJ, TŘÍDU apod.

3.6 pořadatel může použít a upřednostnit pravidlo děleného žebříčku pro nasazení hráčů, 

platí pro případ, kdy se v dané disciplíně hraje dlouhodobá soutěž družstev nebo jednotlivců:

- pro turnaje do 12 účastníků, žebříček do č.6 jen dle 4.1, dále pak vč.ostatních článků 4.2-4.5

- pro turnaje do 24 účastníků, žebříček do č.12 jen dle 4.1, dále pak vč.ostatních článků 4.2-4.5

- pro turnaje nad 24 účastníků, žebříček do č.16, jen dle 4.1, dále pak vč.ostatních článků 4.2-4.5

za dlouhodobé soutěže jsou považovány všechny soutěže přímo i nepřímo řízené svazem. 
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 4. Nasazený GP do turnaje :

 nasazený GP se stanoví v tomto pořadí:

4.1 platný GP dané disciplíny z aktuální sezóny /min.4 partie/.

4.2 platný GP dané disciplíny z předchozí sezóny - nebo přepočet

platný GP obdobné disciplíny z aktuální sezóny, je možno z MS i VS - použije se vyšší GP.

4.3 přepočet platný GP obdobné disciplíny z předešlé sezóny

4.4 starší data - poslední platný GP dané disciplíny - nebo přepočet

poslední platný GP obdobné disciplíny, je možno z MS i VS - použije se vyšší GP

zde platí znevýhodnění neaktivního hráče, GP bude násoben konstantou 0,75 tedy ponížení o 25%

4.5 pokud hráč nemá žádný platný GP použije se k nasazení LOS

4.6 výpočet koeficientů, nasazení hráčů na republikové turnaje, losování provádí jen VV sekce

4.7 případnou chybu v nasazení, je nutno řešit ze strany hráče co nejdříve, reklamace až v místě a čase

konání turnaje a to i před samotným zahájením je nepřípustná a neúčinná, je navíc považována 

za narušení důstojného průběhu turnaje, stanoven postih dle DŘ APP 3.1.1 na 500,- Kč.

Vydané rozlosování a propozice k turnaji  jsou závazné, případné změny dokumentů může provádět

pouze jejich vydavatel odpovědný za řízení daného sportovněorganizačního stupně.

 5. Tabulka koeficientů :

5.1 platnost Tabulky koeficientů je vždy omezena aktuální sezónou.

5.2 pokud budou vyžadovány jiné přepočty, bude tento dokument aktualizován o doplněná data.

5.3 koeficient je aritmetický podíl GP disciplín, GP disciplíny je aritmetický průměr GP TOP10 hráčů 

za poslední 4 sezóny  /pokud není v sezóně žádný platný GP jde se v historii dále, pokud má v

sezóně platný GP méně jak TOP10 pak se pracuje i s těmito omezenými daty/.
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součástí dokumentu jsou založené metodické výpočtové listy


