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SŘ MR 3B VS 2014-15 

Termín konání: 14. -15. 3. 2015 Billiard klub EKVITA Kladno 

 

1. Status 
Mistrovství České republiky v disciplíně trojband na velkém stole jednotlivců pro maximálně 

32 nejlepších hráčů dle dokumentu „2014-15 Nasazení“, kteří se do soutěže přihlásili.  Vítěz 

se stává Mistrem ČR pro sezónu 2014-2015 v trojbandu na velkém stole. 

2. Systém soutěže 
Hlavní soutěž pro 16 hráčů ve čtyřech skupinách po čtyřech, každý s každým. Při účasti 17-32 

hráčů se hraje kvalifikace ve tříčlenných skupinách každý s každým, v případě dvoučlenné 

skupiny odehrají hráči dva zápasy mezi sebou. Vítěz kvalifikační skupiny vždy postupuje do 

hlavní soutěže. 

3. Pořadí zápasů ve skupinách 
a) V případě, že ve skupině jsou dva hráči ze stejného oddílu, hrají spolu první kolo. 

b) Ve tříčlenné skupině první kolo hrají hráči nasazení jako 2 a 3 a druhé kolo č. 1 s 

poraženým z kola prvního, třetí kolo č. 1 proti vítězi z kola prvního. 

c) Ve čtyřčlenné skupině první kolo odehrají hráč č. 1 proti č. 4 a č. 2 proti č. 3, druhé kolo 

odehrají dva poražení a dva vítězové z kola prvního, třetí kolo zbývající zápasy. 

4. Právo účasti 
Každý řádný člen ČMBS se má právo přihlásit v případě, že  

a) je přihlášen do sezóny jako hráč 
b) má splněny veškeré závazky vůči svazu ČMBS /čl. příspěvek klubu,jednotlivce/ 
c) má splněny veškeré závazky vůči sekci /poplatek za start do sezóny dle pokynů 

VV sekce/ 

5. Přihlášky 
Každý hráč se k účasti na MČR 3B jednotlivců musí přihlásit na webu sekce. 
Termín přihlášek – neděle 1. 3. 2015 do 20.00 hodin. 

6. Ústroj 
Předepsaná ústroj turnaje – černé společenské kalhoty, jednobarevná košile s dlouhým 

rukávem, vesta se znakem oddílu, nikoliv znakem ČR, černá společenská obuv, černé 

ponožky, motýlek nebo kravata /vázanka/- Dress code A. 
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7. Startovné 
500,- Kč účastník hlavní soutěže, 300,- Kč účastník kvalifikace, při postupu do hlavní soutěže 
doplácí 200,- Kč. Junior - kadet, hradí svaz - náklad je předmětem vyúčtování po ose klub - 
sekce. 

8. Nasazení hráčů 
Prvních 8-12 hráčů je nasazeno přímo do hlavní soutěže – záleží na počtu přihlášených. 
Mistr ČR 2013-14 Boháč Martin je nasazen jako hráč č. 1., ostatní se řadí dle dokumentu 
„2014-15 Nasazení“. 

9. Kritéria umístění 
Ve skupině - body, GP ze skupiny, NS ze skupiny, vzájemný zápas. 
Řazení ze skupin do vyššího postupového stupně - umístění, body, GP ze skupiny, NS ze 
skupiny, GP v sezóně. 

10. Časový limit 
V hlavní soutěži i kvalifikaci může pořadatel uplatnit pravidlo časového limitu 40 sekund na 

strk, záleží na personální a technické vybavenosti. Bude oznámeno současně se zveřejněním 

rozlosování. Časový limit pro trénink hráče před zápasem je 5 minut, nebude-li hráč v čase 

daném pro jeho zápas u stolu, je diskvalifikován. 

11.   Odměny za umístění 
Budou zveřejněny s rozlosováním. 

12.   Reprezentace 
Vítěz Mistr ČR nás bude reprezentovat na nejbližším možném ME a MS jednotlivců, při 
neúčasti Mistra pak další v pořadí 2., 3., 4., atd. z MČR 3B 2014-15. 
 
 
Vydal : 7.2.2015 
Sports Director Miroslav Bača 


