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1. Družstva StřČO 

 

Trojband: 

1. 3B Ekvita Kladno A 

2. 3B Nový Bor 

3. 3B ZČE Plzeň 

4. 3B Ekvita Kladno B 

5. 3B Strahov B 

6. 3B Strahov C 

7. 3B Strahov A 

8. 3B Most 

2. Rozlosování 
 

Bude vloženo po schválení všemi kluby. 

 

3. Soutěžní disciplíny, limity 
 

3B 1. třída     30/40 

4. Organizace 
 

Hráči a kluby jsou povinni dodržovat Pravidla karambolu ČMBS. 

Pravidla 
karambolu.doc

 

Při utkáních hraných ve všední den, nemusí být dodržen soutěžní úbor. 

Každé družstvo pro jeden zápas tvoří 3 hráči. V 3B tito hráči hrají proti sobě podle 
GP na kartě hráče systémem každý s každým v pořadí dle přiložené tabulky. 
 
 



domácí 
hráč č. 

hostující 
hráč č. 

1 3 

2 1 

3 2 

1 2 

2 3 

3 1 

1 1 

2 2 

3 3 

 

 

Při utkáních 3B 1. třídy nemusí být přítomni stoloví rozhodčí.  

Výkon z každé partie se zapíše do karty a výsledný GP slouží k nasazení hráče do 
dalšího zápasu. Pokud družstvo přiveze na hrací den více jak 3 hráče, tak před 
zápasem odevzdá vedoucí družstva seznam tří vybraných hráčů pro každou 
disciplínu vrchnímu rozhodčímu. Před každým zápasem si hostující hráči vylosují stůl 
(po vzájemné dohodě je též možno nasadit hráče č. 1 na stůl č.1 hráče č.2 na stůl č.2 
a hráče č.3 na stůl č.3). 
Z domácího oddílu musí být stanoven vrchní rozhodčí. Jednotlivé partie budou 
soudcovat nehrající hráči (po domluvě). 
 
Výsledky utkání vkládá na webové stránky ČMBS domácí družstvo nejpozději 3. den 
po odehraném utkání. Při pozdějším vložení na web je domácí družstvo povinno 
zaplatit pokutu ve výši stanovené Disciplinárním a přestupkovým řádem ČMBS, tj. 
500Kč na účet ČMBS s poznámkou „pokuta na konto Středočeské oblasti za pozdní 
vložení výsledků na web“. Hostující družstvo zápis překontroluje, případně upozorní 
na chybu. 

 
Pokud dojde po vzájemné dohodě klubů k přesunu utkání o více jak 1 den je nutné to 
včas oznámit na email tomas.mon@seznam.cz nebo na tel. 774259469. 
 
Družstvu, které se nedostaví k turnaji bez pádného důvodu, budou všechny zápasy, 
které mělo odehrát, kontumovány v jeho neprospěch 18:0. Za neúčast v turnaji 
zaplatí v souladu s disciplinárním řádem ČMBS pokutu 1000,- Kč.  
 
 
 
 

5. Telefonní a emailový seznam 
 

 

mailto:tomas.mon@seznam.cz


družstvo jméno telefon e-mail 

SK karambol A Dobeš Břetislav 777696557  

SK karambol B Šanda Ludvík 608634981 sandal@nadosahruky.cz 

3B SK karambol A Mondšpígl Tomáš 774259469 tomas.mon@seznam.cz 

3B SK karambol B Šanda Ludvík 608634981 sandal@nadosahruky.cz 

3B SK karambol C Bartaloš Petr 723557589  

TJ Dioss Nýřany Michal Vrba 730899468 pytlakvrba@seznam.cz 

TJ Dynamo ZČE Plzeň Jindra Šerý 774994042 jindrasery@quick.cz 
 

 


