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VS 3B D2 - Všeobecná ustanovení

Status
- VS 3B D2 Extraliga dvoučlenných družstev České republiky v trojbandu na velkém stole,

základní část extraligy Čechy a Morava o národního mistra, 
finálový turnaj extraligy medailisté národních lig o mistra České republiky.

Právo účasti
 právo přihlásit se má každý evidovaný člen matrikou ČMBS splňující:
- člen je řádně přihlášen jako hráč do sezóny /v souladu s Přestupním a hostovacím řádem/
- klub má splněny závazky směrem k sekci /poplatek hráče start do sezóny, dle pokynů VV sekce/
- klub má splněny závazky směrem k ČMBS /čl.příspěvek klubu/

Přihlášky
- přihláška družstva písemně e-mail u sportovního ředitele soutěží /do 1.8.2015/

Startovné
- startovné do Extraligy 1000,- za každé družstvo 
- platba bude součástí faktury vystavené sekcí karambol ČMBS v lednu 2016

  /vystavuje GS ČMBS za čl.příspěvek svazu, startovné za aktivního hráče v sezóně a ostatní/

Trofeje
- NL vítězové základní části extraligy národní mistři Čech a Moravy
- NL pohár vítěze, medaile 1,2,3, /diplom databáze web sekce/
- NL odměna nepostupující do TOP6 ze 4. míst /Č/ 1000,- a /M/ 1000,-
- MČR TOP6 pohár vítěze, medaile 1,2,3-3, /diplom databáze web sekce/
- MČR TOP6 odměny 17000,- rozdělení  1.6000,-  2.4000,-  3.-3.2000,-  5.-6. 1500,-
- MČR vítěz, kredit sekce 2x 5000,- na osobní sportovní rozvoj, 

použití výhradně na zahraniční akce /startovné,cestovné,ubytování/
- MČR vítěz, reprezentační tým dvojic A klubová úroveň, tým B národní úroveň
- nižší součet umístění dvou družstev jednoho klubu, reprezentační tým čtveřic B klubová úroveň

/při rovnosti, lepší umístění v TOP6, lepší umístění v lize, GPD v soutěži vč.TOP6 obou družstev/

Družstvo
- ustanovení platí jak pro extraligová kola národní ligy tak finálový turnaj
- prezentace družstva nejpozději 20min před prvním utkáním
- nástup hráče 15min před zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz.sankce/
- povinná účast družstev na vypsaných ceremoniích dle harmonogramu soutěže
- za družstvo hrají min.dva hráči /při účasti jednoho hráče může být max.remíza 2:2/

/při nedostavení se k zápasů je družstvo diskvalifikováno prohra 4:0/
- sportovní úbor pro Mistrovství stupeň code A
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Pořadatel
- ustanovení platí jak pro extraligová kola národní ligy tak finálový turnaj
- pořadatel, právnická osoba, klub přebírá plnou odpovědnost od sekce za zdárný průběh finále,

ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení obecných pravidel a předpisů ČMBS vč. toho SŘ
- pořadatel by měl mít min.dva stoly, při více či méně stolech může být rozlosování upraveno
- pořadatel dbá ve zvýšené míře na dodržování časového harmonogramu akce
- pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí
- pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích 
- pořadatel finále vyplatí tyto min. odměny za umístění  1.6000,-  2.4000,-  3.-3.2000,-  5.-6. 1500,-

vypsání vyšších odměn je plně v kompetenci pořadatele
- pořadatel obdrží od sekce částku 17000,- na účet /hrazeno ze startovného družstev/
- pořadatel obdrží od sekce trofeje pro MČR pohár mistra, medaile 1,2,3-3
- pořadatel obdrží od sekce trofeje 2x sadu pohár mistrů NL a medaile 1,2,3
- na akci se vztahují antidopingové předpisy stanovené Antidopingovým výborem České republiky,

v průběhu všech soutěží platí zákaz konzumace alkoholických nápojů,
kouření vč.elektronických cigaret je povoleno pouze mimo prostory určené pro hru

- platí ústrojová kázeň hráč sportovní úbor pro Mistrovství stupeň code A, finále rozhodčí code R
- pořadatel finále provádí zápis výsledků do výsledkového servisu on-line, nejdéle v den odehrání,

pro extraligová utkání platí nejzazší termín zápisu středa 08.00hod

Sekce
- právo výkladu a úprav SŘ VS 3B D2,

stanovení herního plánu a rozlosování, přísluší pouze VV sekce
- rozlosování extraligy národních soutěží  bude k 30.9.2015 do 20.00hod
- sekce zajistí trofeje NLC a NLM pohár vítěze, medaile 1,2,3
- sekce zajistí trofeje pohár vítěze MČR, medaile 1,2,3-3
- sekce zajistí databázi "diplom" volně stažitelný z webu sekce
- finále VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle Manuálu sekce bude po ukončení akce
- finále VV sekce pověří svého zástupce funkcí delegáta sekce, jeho povinností je především dohled, 

kontrola dodržování pozice pořadatele, rozhodčího, hráče atd.
- extraligová kola jsou plně v režii družstev a pořadatelů

Sankce
- družstvo za každé neodehrané utkání je sankcionováno samostatně dle DŘ APP 3.2.1

klub dostává pokutu za 1.utkání 1000,- za 2.utkání 2000,- za 3.utkání 5000,-
- neodehrání čtvrtého zápasu, odstoupení z rozehrané soutěže APP 3.2.1 8000,- a APP 3.2.6 1000,-

diskvalifikace družstva, anulování výsledků družstva, dosažené výkony hráčů zůstávají v evidenci
- hráč nedodržení či porušení soutěžního řádu dle DŘ APP pokuta klubu 500,-
- hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí řádně a včas ke svému zápasu
- pořadatel, sekce, nedodržení SŘ dle DŘ a ustanovení APP
- sekce, garantuje plnění všech svých závazků a nápravu případných chyb do 30dnů
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VS 3B D2 - Herní systém

Systém
- základní část, extraligová soutěž národní liga každý s každým, turnajovým způsobem
- rovnoměrné rozložení pořadatelství přednostně na kluby se dvěma stoly
- soutěž má ve sportovním kalednáři rezervaci osmi termínů, pro případ účasti hráčů na zahraniční 

akci bude uplatněno právo přehození kol a přeložení na neobsazený termín
- v MČR pokud jsou ve skupině dvě družstva jednoho klubu, hraje se jejich zápas v prvním kole
- finálová část TOP6 ve dvou skupinách po třech, každý s každým

první dva ze skupin postup do TOP4 na pozici 1A,2A,1B,2B dle pořadí
skupina tříčlenná hraje 2-3, poražený-1, vítěz-1

- finálový den TOP4 systém K.O.semifinále a finále
 

Limity
- limit partie ligová utkání do 30 karambolů / na 40 náběhů / 90min
- limit partie, TOP6 a semifinále, finále do 40 karambolů / na 50 náběhů / 120min
- hraje se vždy vyrovnávací náběh, v lize a skupinách může být remíza
- pauza mezi zápasy pro jednoho hráče 15min, max.počet čtyři utkání v jednom dni
- čas stanoven 40s / strk, TIME time-out čas nových 40 sekun liga 2x
- pauza 5min v polovině partie karamboly,náběhy, vyhlašuje stolový rozhodčí
- čas na první trénink ligová utkání domácí 5min hosté 10min, další kola 5min pro všechny,

varianta 15min - domácí před utkáním 15.-11.min, host 10.-0min, 
varianta 20min - host veden jako první 20.-11.min, druhý host pak 10.-0min

Nasazení  
- hráči ve dvojici jsou nasazeni a seřazeni sestupně dle platného GP z žebříčku 2014-15
- pozice D1 hráč domácí jednička, D2 hráč domácí dvojka, adekvátně platí pro H hosté
- pro dva a více stolů, platí že hráči č.1. hrají na stole č.1. a to platí i pro hráče č.2. stůl č.2.
- nasazení do extraligy základní části národní ligy, loňské pořadí NLC a NLM pak ostatní dle GPD

/GPD aritmetický průměr dvou čísel /GP1+GP2/: hráčů, bez vzorce náběhy,karamboly/
- v ligové soutěži se uplatní přehození pořadí kol v návaznosti na dojezdové vzdálenosti družstev 
- postup do finálového extraligového turnaje první tři družstva z každé národní ligy
- nasazení do skupin finálové části extraligy:

skupina A družstvo NL Čechy Morava
skupina B družstvo NL Morava Čechy  

Pořadí
- kritéria umístění družstva ve skupinách, národní liga a finálový turnaj:

pořadí a postup, data daného stupně, UMÍSTĚNÍ, BODY, SKORE, CPD, NJPD, vzájemný zápas, los
- vyřazovací K.O.systém TOP4, finále o postupu rozhodují data z daného stupně BODY, SKORE, CPD

při remíze a rovnosti parametrů, opakovaně rozstřel jednoho hráče týmu dle vlastního výběru, 
na jeden náběh bez omezení karambolů, první rozstřel zahájen tempem pořadí pak zůstává shodné,
zápas pokračuje bez přestávky až do rozhodnutí

- při rozhodnutém stavu v systému K.O. se druhá partie nedohrává
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VS 3B D2 - Harmonogram

Finále extraligy TOP6
časový plán
1. kolo So
2. kolo So

Ceremonie, zahájení účast TOP6
3. kolo So
4. kolo So
5. kolo So
6. kolo So  

Ne Ceremonie, zahájení účast TOP4
stůl pro semifinále a finále určí losem vrchní rozhodčí

7. kolo Ne
8. kolo Ne
9. kolo Ne

 Ne Ceremonie, ukončení účast TOP4  
finálové části soutěže TOP6 se může účastnit pouze hráč, který odehrál min.4 utkání v základní
části, toto ustanovaní je platné i pro náhradníky
finálová kola dle toho nasazení mohou být přehozena následovně,
model navržen pro pořadatele z Čech, pro pořadatele z Moravy bude provedena úprava
indexů změnou Č na M a naopak, to změní zcela pořadí zápasů

Č1-vítěz M

M1-poražený Č
Č1-poražený M

M1-vítěz Č

3.1

3

M2-M3
Č2-Č3
stůl 1

10:00

16:00
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