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Článek I. CLASSIC TOUR – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Oddíl 1.01 Status: 

(a) CLASSIC TOUR – Série minimálně čty  turnajů jednotlivců v technických disciplínách na velkém stole plus 

nadstavba v podobě finálového turnaje. 

(b) Po adatelem soutěže Classic tour je BC Vítkov Prague s podporou ČMBS a partnerů. BC Vítkov pově il 
realizační tým ve složení Martin Vrabec, Marek Faus, Ji í Vítek, Libor Bača, Janis Ziogas vedením soutěže. 

Oddíl 1.02 Představení Classic tour: 

(a) Classic tour je soutěž pro podporu karambolového kulečníku v České republice s prioritou podpory mládeže 
a začínajících hráčů. Podpora je dále směrována na rozvoj a zdokonalení české reprezentace. Dalším cílem 
tour je p edstavit karambol ve ejnosti a získat pro tento sport nové hráče. Prezentací karambolu v médiích a 
prezentací dosavadních výsledků reprezentace má tour za úkol seznámit mládež s karambolovým 
kulečníkem. 

(b) Classic tour je v základní části soutěž jednotlivců. Soutěž má za cíl propojit českou reprezentaci s mládeží či 
výkonnostně slabšími hráči. Toto je realizováno pomocí handicapu. 

Oddíl 1.03 Právo účasti: 

(a) Právo p ihlásit se má každý evidovaný člen matrikou ČMBS splňující:  

(i) čle  je řád ě přihláše  jako hráč do sezó  /v souladu s Přestup í  a hostova í  řáde / 

(ii) klu  á spl ě  závazk  s ěre  k sek i /poplatek hráče start do sezó , dle pok ů VV sek e/ 

(iii) klu  á spl ě  závazk  s ěre  k ČMBS /čl.příspěvek klu u/ 

(b) Každý hráč základní části Classic tour má zajištěnu účast a sehrání min. dvou partií. 

(c) Do finálového turnaje Classic tour mají zajištěnu účast první dva hráči dle bodování základní části Classic 
tour plus jedna až dvě divoké karty udělené po adatelem. 

Oddíl 1.04 Přihlášky: 

(a) P ihláška hráče do základní části Classic tour musí být podána v termínu, pouze na webu sekce karambol do 

výsledkového servisu, konec p ihlášek neděle do 20.00hod, dva týdny p ed akcí /tj. neděle 2. týden p ed 
konáním/ 

(b) Odhlášení bez sankcí je možné do úterý 20.00hod, tj. dva dny po uzávěrce p ihlášek 

(c) Hráč se závazně p ihlašuje pouze na jeden turnaj. Dalších turnajů se účastnit nemusí. 
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(d) Podmínkou ČMBS je účast členů reprezentace TD VS na minimálně dvou turnajích. Tato povinnost se netýká 
hráčů, kte í mají smlouvu v zahraničních soutěžích. 

Oddíl 1.05 Startovné: 

(a) Startovné na každý turnaj je 500Kč, účastník kvalifikací 300Kč v p ípadě postupu 200Kč doplatek. 

(b) Startovné neplatí kategorie kadet, junior, ženy a dívky /hradí po adatel, bude proplaceno sekcí/. 

(c) Platba hotově v místě turnaje. 

Oddíl 1.06 Hráč 

(a) Prezentace hráče na turnaji nejpozději 15 minut p ed prvním utkáním. 

(b) Nástup hráče 10 minut p ed zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz. Čl. 1.Ř sankce/. 

(c) Povinná účast konkrétních hráčů na vypsaných ceremoniích dle harmonogramu soutěže. 

(d) Sportovní úbor pro Classic tour dress code B. 

 

Oddíl 1.07 Nasazení hráčů: 

(a) Do turnaje jsou hráči nasazeni dle platného GP (minimálně t i zápasy) dané disciplíny ne starší než 2 sezony. 

Dále pak jsou hráči se azeni podle platného GP podobné disciplíny z MS, následně losem. 

(b) Hráči bez platného GP z dané nebo podobné disciplíny MS nemají nárok na handicap. 

(c) Hlavní část turnaje je pro 12 hráčů. V p ípadě p ihlášení více jak 12-ti hráčů se bude hrát kvalifikační systém.  

Oddíl 1.08 Sankce 

(a) Hráč, pozdější odhlášení, neúčast na turnaje dle D  APP pokuta klubu 1000,- /500,- obdrží po adatel ve 
vyúčtování sekci viz. výběr startovného/. 

(b) Hráč nedodržení či porušení soutěžního ádu dle D  APP pokuta klubu 500,-. 

(c) Hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí ádně a včas ke svému zápasu. 

(d) Po adatel, sekce, nedodržení S  dle D  a ustanovení APP. 

(e) Sekce, garantuje plnění všech svých závazků a nápravu p ípadných chyb do 30 dnů. 
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Oddíl 1.09 Distance partií: 

(a) Turnaje se skládají z disciplín kádru 47/2, kádru 71/2, kádru 47/1, jednobandu. 

(b) Tabulka limitů pro první výkonností skupinu 

Disciplíny: Limity pro kvalifikaci Limity pro skupiny Limity pro vyřazovací část 

KÁDR 47/2 90 / 15 175 / 15 225 / 20 

KÁDR 47/1 65 / 15 130 / 20 160 / 20 

KÁDR 71/2 75 / 15 150 / 15 180 / 20 

JEDNOBAND 50 / 20 100 / 20 120 / 20 

VOLNÁ HRA 125 / 15 250 / 15 300 / 15 

(c) Handicapy pro hráče do platného GP 16 52/2 MS – druhá výkonnostní skupina 

Disciplíny: Limity pro kvalifikaci Limity pro skupiny Li ity pro vyřazovací část 

KÁDR 47/2 65 / 15 130 / 15 180 / 20 

KÁDR 47/1 50 / 15 100 / 20 130 / 20 

KÁDR 71/2 55 / 15 110 / 15 140 / 20 

JEDNOBAND 50 / 20 80 / 20 100 / 20 

VOLNÁ HRA 90 / 15 180 / 15 230 / 15 

(i) Při výraz é  výko ost í  vzestupu přejde hráč do prv í výko ost í skupi . 

(d) Handicap pro hráče do platného GP 10 VH MS – t etí výkonnostní skupina 

(i) Hráči této skupi  hrají pouze vol ou hru, i za předpokladu, že soupeř ude hrát jinou disciplínu. 

(ii) Při výraz é  výko ost í  vzestupu ude ha di ap astavová  i dividuál ě. 

(iii) Limit partie (uvedené li ity se ohou vlive  disciplí  tur ajů ě it): 

Disciplíny: Limity pro kvalifikaci Limity pro skupiny Li ity pro vyřazovací část 

VOLNÁ HRA 65 / 15 - 20 125 / 15 - 20 155 / 15 - 20 
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Oddíl 1.10 Časové omezení partií: 

(a) Tabulka délky zápasů pro hráče první výkonností skupiny 

Část tur aje Maximální délka zápasu Maximální hráčův čas u stolu 

Kvalifikace 70 minut 35 minut 

Skupinová 
část 140 minut 70 minut 

Fi álová část 180 minut 90 minut 

(b) Tabulka délky zápasů pro hráče druhé výkonností skupiny 

Část tur aje Maximální délka zápasu Maximální hráčův čas u stolu 

Kvalifikace 70 minut 30 minut 

Skupinová 
část 140 minut 55 minut 

Fi álová část 180 minut 75 minut 

(c) Tabulka délky zápasů pro hráče t etí výkonností skupiny 

Část tur aje Maximální délka zápasu Maximální hráčův čas u stolu 

Kvalifikace 70 minut 30 minut 

Skupinová 
část 140 minut 55 minut 

Fi álová část 180 minut 75 minut 
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(d) V rámci dodržování časového harmonogramu je na Classic tour časově omezena délka zápasu. Délka zápasu 

je stanovena v tabulce podle části turnaje viz Maximální délka zápasu. Každému hráči je rovněž stanovena 
maximální doba pobytu u stolu viz Maximální hráčův čas u stolu. Za tento časový úsek musí být hráč 
schopen dohrát stanovený limit partie. V p ípadě, že hráč, který je u stolu, vyčerpá svůj časový limit a 
nedohraje stanovený limit partie, partii prohrál a to i v p ípadě, že jeho soupe  bude mít méně odehraných 

karambolů. Tato situace bude ešena skrečí, karamboly budou pro výsledný průměr zachovány. Pokud tato 
situace nastane u hráče číslo 1, tak hráč číslo 2 má právo na dohrávku. Remíza může nastat v p ípadě, že oba 
hráči dohrají limit partie s časovou rezervou nebo v p ípadě, že oběma hráčům vyprší časový limit a budou 
mít stejný počet karambolů. Stolový rozhodčí má právo zastavit čas, pokud hráč požádá o vyčištění koulí 
nebo hráč nemůže provést strk (p ekážející hráč u druhého stolu). V p ípadě, že hráč, který je u stolu, 

vynechá, po zastavení všech koulí p epne odpočet času na svého soupe e. Pětiminutová pauza pro hráče je 
povolena pouze v polovině zápasu (polovina odehraných karambolů či polovina náběhů). Hráč si může 
odskočit kdykoliv mimo určenou pauzu, ale s tím, že se mu nezastaví čas. Limity partií jsou stanoveny tak, 

aby je hráči stihli za danou časovou dobu odehrát. Cílem je zatraktivnění technických disciplín s důrazem na 
zrychlení vlastní hry hráčů. Odpočet času probíhá pomocí šachových hodin. 

(e) Hráč má povinnost za každé situace hrát tak, aby jeho snažení vedlo k sehrání karambolu (bodu). Pokud hráč 
bude cíleně opakovaně tušovat koule či koule posílat cíleně do obtížné pozice pro soupe e, bude toto snažení 
penalizováno ukončením pobytu u stolu a soupe  má právo zvolit si jakoukoliv herní situaci na stole. Toto 
bude realizováno prost ednictvím stolového rozhodčího. 

 

Oddíl 1.11 Finance turnaje: 

(a) Turnaj základní části Classic Tour  

(i) Startov é  hráčů * 00 startovné = 6 000,- 

(ii) V ra é startov é se, při předpokladu pl é účasti tur aje  hráčů, použije a příspěvek hráčů  do výše ,-
). Na příspěvek e á árok hráč, jehož do á í klu  je do k  od ísta ko á í. Příspěvek ude posuzová  
i dividuál ě. Příklad hráč Če h  ,-, Brno a okolí 700,-, ostatní Morava 900,-. 

(iii) Rozhodčí pla e i ČMBS ,- za partii), 3 000,- za pro áje  stolů. 

(iv) Na tur aji je zajiště o o čerstve í zdar a. 

(v) Price- money 

1.  2000,- 

2.  1000,- 

3. + 3.  500,- 
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Oddíl 1.12 Bodování Classic tour 

(a) Tabulka ohodnocení konečného umístění v turnaji 

U ístě í Body 

1. 16 

2. 14 

3. – 4. 12 

5. – 8. 10 

9. 6 

10. 5 

11. 4 

12. 3 

(b) Konečné po adí základní části Classic tour tvo í součet bodů za umístění ze všech turnajů. 
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Článek II. CLASSIC TOUR - ZÁKLADNÍ ČÁST 

Oddíl 2.01 Hlavní soutěž základní části: 

(a) Počet hráčů: 

(i) Hlav í část tur aje je pro  hráčů. Hráč se závaz ě přihlašuje pouze do daného turnaje. 

(ii) Při e ší účasti ež -ti hráčů, je hlav í část tur aje uzpůso e a počtu hráčů a ož osti ísta ko á í. 

(iii) Při v šší  počtu ež -ti hráčů se ude hrát kvalifika e. 

(b) Rozdělení hráčů do skupin: 

skupina A    hráči č.:   1, 6, 7, 12  

skupina B    hráči č.:   2, 5, 8, 11 

skupina C    hráči č.:   3, 4, 9, 10  

 

(c) Postup a výsledné po adí hráčů ve skupinách: 

(i) Pořadí ve skupi á h určují pouze výsledk  ze skupiny: 

BODY, koeficient, GP, NJP, NS, vzájemný zápas, lépe nasazený do turnaje. 

(ii) Postup ze skupiny si zajistí první dva plus dva ejlepší hráči ze třetí h íst. 

(iii) Do čtvrtfi ále jsou hráči seřaze i dle výsledků ze skupin (BODY, koeficient, GP, NS . Násled ě se v tvoří pavouk -

8, 4-5, 3-6, 2-7. Semifinále dle pavouka. 

(iv) Ve v řazova í části při re íze ásleduje zkrá e á hra s počáteč í  te pe  bez omezení á ěhů do max. 10% 

kara olů partie a to i opakova ě včet ě ú ěr ě sta ove ého časového o eze í dle dis iplí  prů ěr seku d 
na strk * 10% limitu partie - zaokrouhle ě .  
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Oddíl 2.02 Herní plán – turnaje základní části: 

(a) Systém turnaje 3 skupiny po čty ech, postupují první dva plus dva nejlepší ze t etích míst do čtvrtfinále. 

(b) Hráči, kte í nepostoupili do čtvrtfinále hrají v neděli zápasy o konečné umístění. O deváté a jedenácté místo. 

(c) Trénink hráčů: 

(i) Účast í i kvalifika e ají před svý  prv í  zápase   i ut tré i k, před druhý   i ut.  

(ii) Hráč hlav í soutěže, vyjma postupivší h kvalifika tů, á před její  starte   i ut a tré i k. Před každý  
zápase  hlav í části tur aje ají o a hráči  i ut a tré i k.  

(d) Níže uvedené schéma je pro po adatele se t emi stoly: 

 

KOLO ČAS KONÁNÍ STŮL  STŮL  STŮL  

KVAL 1 PÁ 15:00 

SYSTÉM DLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH HRÁČŮ KVAL 2 PÁ 16:15 

KVAL 3 PÁ 17:30 

TRÉNINK PÁ 18:00 A4 B4 C4 

TRÉNINK PÁ 18:15 A3 B3 C3 

TRÉNINK PÁ 18:30 A2 B2 C2 

TRÉNINK PÁ 18:45 A1 B1 C1 

 PÁ 19:10 SLAVNOSTÍ ZAHÁJENÍ 

1. KOLO PÁ 19:20 A2 – A3 B2 – B3 C2 – C3 

2. KOLO SO 10:00 B1 – B4 C1 – C4 A1 – A4 

3. KOLO SO 12:30 C2 – C4 A2 – A4 B2 – B4 

4. KOLO SO 15:00 C1 – C3 A1 – A3 B1 – B3 

5. KOLO SO 17:30 B3 – B4  C3 – C4 A3 – A4 

6. KOLO SO 20:00 A1 – A2 B1 – B2 C1 – C2 

ČTVRTFINÁLE NE 9:00 1 – 8 2 – 7 9 - 10 

ČTVRTFINÁLE NE 11:30 4 – 5 3 – 6 11 - 12 

SEMIFINÁLE NE 14:00 (1 - 8) – (4 – 5) (2 – 7) – (3 - 6) LOS STOLU 

FINÁLE NE 17:00 FINÁLE CLASSIC TOUR (LOS STOLU) 

PO SKONČENÍ FINÁLOVÉHO ZÁPASU SLAVNOSTÍ UKONČENÍ CLASSIC TOUR 
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Oddíl 2.03 Herní plán - systém kvalifikace, před-kvalifikace: 

(a) Systém kvalifikace a p ed-kvalifikace se hraje p ed hlavní soutěží - finálovým turnajem. Hrají se zkrácené 

zápasy, o postupu rozhodují BODY, GP, NS, vzájemný zápas, lépe nasazený do turnaje, postup ze skupiny z 

druhých míst lepší BODY, GP, NS, lépe nasazený do turnaje. 

(b) Limity zápasů nemusí odpovídat tabulce v odstavci 1.7. Podle možností po adatele je možno limity 
odpovídajícím způsobem prodloužit. 

(c) typ A - Kvalifikace se hraje, když se p ihlásí 13 až 16 hráčů: 

(i) 12-13 dvojice na dva zápasy 

(ii) 12-13-14 skupi a každý s každý  

(iii) 11-14, 12-13 dvě dvoji e a dva zápas  

(iv) 10-13-15, 11-12-14 dvě skupi , každý s každý  

(v) 9-16 jedna dvojice a 10-13-15, 11-12-14 dvě skupi , každý s každý  

(d) typ B - Kvalifikace se hraje,když se p ihlásí 13 až 16 hráčů: 

(i) dvojice 13-12, 14-11, 15-10 , 16-9. 

 

P i vyšším počtu p ihlášených budou p idány další stupně systému kvalifikace. 
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Článek III. CLASSIC TOUR - FINÁLOVÝ TURNAJ 

Oddíl 3.01 Hlavní soutěž finálového turnaje 

(a) Počet hráčů 

(i) Fi álového tur aje se účast í 8 hráčů. 

(b) Systém turnaje 

(i) Hráči jsou rozděle i do čt ř dvoji . 

(ii) Každá dvoji e á svého hráče číslo jedna a číslo dva. 

(iii) Dvoji e hrají s sté e  každý s každý , v prv í  kole jed ičk  dvoji  s dvojkami dvojic, ve druhém kole dvojky 

s jed ička i dvojic. 

(iv) V každé  kole se hrají jak jed ičk , tak dvojky stejnou disciplínu 

(c) Postup a výsledné po adí dvojic ve skupině: 

(i) Vyhraný set -  od , re íza  od, prohra  odů 

(ii) Vyhraný zápas -  od , re íza  od, prohra  odů 

(iii) Pořadí určuje: 

počet odů za tur aj---rozdíl ve skóre---prů ěr tý u kara ol  * koeficient dané disciplíny (dle standartu na 

JVG  / elke  á ěh . 

Oddíl 3.02 Price money 

(a) Hráči mají proplaceny náklady na cestu a ubytování. 

(i) Děle í prize-money: 

1. 39%  

2. 28%  

3. 19% 

4. 14% 
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Oddíl 3.03 Herní plán finálového turnaje 

(a) Schéma pro dva stoly 

KOLO ČAS KONÁNÍ STŮL  STŮL  

TRÉNINK PÁ 10:30 4A 4B 

TRÉNINK PÁ 10:45 3A 3B 

TRÉNINK PÁ 11:00 2A 2B 

TRÉNINK PÁ 11:15 1A 1B 

 PÁ 11:50 SLAVNOSTÍ ZAHÁJENÍ 

1. KOLO PÁ 12:00 2A – 3A 2B – 3B 

2. KOLO PÁ 14:30 1A – 4A 1B – 4B 

3. KOLO PÁ 17:00 2A – 4A 2B – 4B 

4. KOLO PÁ 19:30 1A – 3A 1B – 3B 

5. KOLO SO 10:00 3A – 4A  3B – 4B 

6. KOLO SO 12:30 1A – 2A 1B – 2B 

7. KOLO SO 15:00 2A – 3B 2B – 3A 

8. KOLO SO 17:30 1A – 4B 1B – 4A 

9. KOLO SO 20:00 2A – 4B 2B – 4A 

10. KOLO NE 10:00 1A – 3B 1B – 3A 

11. KOLO NE 12:30 3A – 4B  3B – 4A 

12. KOLO NE 15:00 1A – 2B 1B – 2A 

 NE 17:45 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 

 

(b) Trénink hráčů: 
 

Hráči ají před tur aje  15 i ut a tré i k. Před každý  zápase  tur aje ají o a hráči 5 i ut a tré i k. 

 



 

 

CLASSIC TOUR 
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Článek IV. CLASSIC TOUR – POŘADATEL 

Oddíl 4.01 Povinnosti pořadatele 

 

(a) Po adatel ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení S , nedostatky a chyby jdou na jeho vrub.  

(b) Ve st edu do 20.00hod, 3dny po uzávěrce p ihlášek bude vydán rozpis zápasů. 

(c) Po adatel vybírá startovné od hráčů viz. Čl.1.04/, za kadeta a juniora se startovné nevybírá, hradí po adatel, 
který pak následně uplatní ve vyúčtování akce sekci. 

(i) VV sek e záloh  eposk tuje, v účtová í dle dokumentu MANUÁL SEKCE 2015-16 ude po uko če í ak e, 
součástí ude i v účtová í za případ é startov é kadeta a ju iora. 

 

(d) Po adatel provede p ed prvním zápasem hlavní části turnaje Slavnostní zahájení. 

(i) Každý hráč hlav í části tur aje usí ýt a Slav ost í  zaháje í příto e . 

(ii) Úvod Slavnostního zahájení (pronese pořadatel či hlav í rozhodčí): 

„ Dovolte, abych Vás jménem pořadatele BC Vítkov Prague přivítal a Classic tour  

v dis iplí ě …., jehož pořadatelství se pro tuto sportov í sezo u ujal klu  …..  .“ 

(iii) Hlav í rozhodčí sta ove  v propozi í h tur aje  sez á í hráče s parametry turnaje (li it  partií, časové 
omezení atd.) 

(iv) Hlav í rozhodčí představí hráče příto é veřej osti J é o, ázev do á ího oddílu, asaze ý prů ěr). Může 
představit i rozhodčí. 

(v) Po představe í vše h hráčů pořadatel e o hlav í rozhodčí ofi iál ě zahájí Classic tour: 

„Jménem BC Vítkov Prague ofi iál ě prohlašuji tuto Classic tour za zahájenou.“ 

(vi) Hlav í rozhodčí před začátke  každého kola přečte slože í zápasů včet ě o i ova ého rozhodčí a stolu, a 
kterém se zápas odehraje.   

 

 

 



 

 

CLASSIC TOUR 
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(e) Po adatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.  

(i) Po každé  kole pořadatel čistí stol  včet ě a ti elů hladítko či lu  a koule. 

 

(f) Po adatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na turnaji včetně systému kvalifikace. 

(i) Jak stolový rozhodčí tak zapisovatel usí ýt společe sk  o leče i. 

(ii) Každý rozhodčí usí být seznámen s dokumentem 2015-16 ROZHODČÍ viz. stránky sekce a jakoukoliv spornou 

situa i řešit dle tohoto doku e tu. 

(g) Po adatel dodržuje a zajišťuje každému hráči trénink dle soutěžního ádu. P esnou délku tréninku kontroluje 
stanovený stolový rozhodčí a hráči zahlásí poslední minutu tréninku. 

 

(h) Po adatel provede po finálovém zápase Slavnostní ukončení: 

(i) Slav ost ího uko če í se usí zúčast it vši h i edailisté. Mohou i hráči, kteří se do se ifi ále epro ojovali. 

(ii) Hlav í rozhodčí zko troluje, zda edošlo k překo á í českého rekordu, jak u jed otliv e, tak v GP tur aje. Při 
překo á í toto při v hláše í zdůraz í. 

(iii) Hlav í rozhodčí čí delegát zhod otí tur aj po orga izač í strá e. 

(iv) Hlav í rozhodčí přečte ko eč é pořadí turnaje, u každého hráče uvede klub, body, NJP, sérii a GP.  

(v) Po v hláše í výsledků pořadatel e o hlav í rozhodčí ofi iál ě uko čí Classic tour: 

„Jménem BC Vítkov Prague ofi iál ě prohlašuji tuto Classi  tour za uko če ou.“ 

 

 

Platnost tohoto soutěžního ádu je od 1. ř. 2015 do 31. 8. 2016 

Vypracoval: Libor Bača     

V Praze dne 1. 9. 2015 

Aktualizace dne 9. 9. 2015 

  


	Článek I.  CLASSIC TOUR – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
	Oddíl 1.01 Status:
	(a) CLASSIC TOUR – Série minimálně čtyř turnajů jednotlivců v technických disciplínách na velkém stole plus nadstavba v podobě finálového turnaje.
	(b) Pořadatelem soutěže Classic tour je BC Vítkov Prague s podporou ČMBS a partnerů. BC Vítkov pověřil realizační tým ve složení Martin Vrabec, Marek Faus, Jiří Vítek, Libor Bača, Janis Ziogas vedením soutěže.

	Oddíl 1.02 Představení Classic tour:
	(a) Classic tour je soutěž pro podporu karambolového kulečníku v České republice s prioritou podpory mládeže a začínajících hráčů. Podpora je dále směrována na rozvoj a zdokonalení české reprezentace. Dalším cílem tour je představit karambol veřejnost...
	(b) Classic tour je v základní části soutěž jednotlivců. Soutěž má za cíl propojit českou reprezentaci s mládeží či výkonnostně slabšími hráči. Toto je realizováno pomocí handicapu.

	Oddíl 1.03 Právo účasti:
	(a) Právo přihlásit se má každý evidovaný člen matrikou ČMBS splňující:
	(i) člen je řádně přihlášen jako hráč do sezóny /v souladu s Přestupním a hostovacím řádem/
	(ii) klub má splněny závazky směrem k sekci /poplatek hráče start do sezóny, dle pokynů VV sekce/
	(iii) klub má splněny závazky směrem k ČMBS /čl.příspěvek klubu/

	(b) Každý hráč základní části Classic tour má zajištěnu účast a sehrání min. dvou partií.
	(c) Do finálového turnaje Classic tour mají zajištěnu účast první dva hráči dle bodování základní části Classic tour plus jedna až dvě divoké karty udělené pořadatelem.

	Oddíl 1.04 Přihlášky:
	(a) Přihláška hráče do základní části Classic tour musí být podána v termínu, pouze na webu sekce karambol do výsledkového servisu, konec přihlášek neděle do 20.00hod, dva týdny před akcí /tj. neděle 2. týden před konáním/
	(b) Odhlášení bez sankcí je možné do úterý 20.00hod, tj. dva dny po uzávěrce přihlášek
	(c) Hráč se závazně přihlašuje pouze na jeden turnaj. Dalších turnajů se účastnit nemusí.
	(d) Podmínkou ČMBS je účast členů reprezentace TD VS na minimálně dvou turnajích. Tato povinnost se netýká hráčů, kteří mají smlouvu v zahraničních soutěžích.

	Oddíl 1.05 Startovné:
	(a) Startovné na každý turnaj je 500Kč, účastník kvalifikací 300Kč v případě postupu 200Kč doplatek.
	(b) Startovné neplatí kategorie kadet, junior, ženy a dívky /hradí pořadatel, bude proplaceno sekcí/.
	(c) Platba hotově v místě turnaje.

	Oddíl 1.06 Hráč
	(a) Prezentace hráče na turnaji nejpozději 15 minut před prvním utkáním.
	(b) Nástup hráče 10 minut před zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz. Čl. 1.8 sankce/.
	(c) Povinná účast konkrétních hráčů na vypsaných ceremoniích dle harmonogramu soutěže.
	(d) Sportovní úbor pro Classic tour dress code B.

	Oddíl 1.07 Nasazení hráčů:
	(a) Do turnaje jsou hráči nasazeni dle platného GP (minimálně tři zápasy) dané disciplíny ne starší než 2 sezony. Dále pak jsou hráči seřazeni podle platného GP podobné disciplíny z MS, následně losem.
	(b) Hráči bez platného GP z dané nebo podobné disciplíny MS nemají nárok na handicap.
	(c) Hlavní část turnaje je pro 12 hráčů. V případě přihlášení více jak 12-ti hráčů se bude hrát kvalifikační systém.

	Oddíl 1.08 Sankce
	(a) Hráč, pozdější odhlášení, neúčast na turnaje dle DŘ APP pokuta klubu 1000,- /500,- obdrží pořadatel ve vyúčtování sekci viz. výběr startovného/.
	(b) Hráč nedodržení či porušení soutěžního řádu dle DŘ APP pokuta klubu 500,-.
	(c) Hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí řádně a včas ke svému zápasu.
	(d) Pořadatel, sekce, nedodržení SŘ dle DŘ a ustanovení APP.
	(e) Sekce, garantuje plnění všech svých závazků a nápravu případných chyb do 30 dnů.

	Oddíl 1.09 Distance partií:
	(a) Turnaje se skládají z disciplín kádru 47/2, kádru 71/2, kádru 47/1, jednobandu.
	(b) Tabulka limitů pro první výkonností skupinu
	(c) Handicapy pro hráče do platného GP 16 52/2 MS – druhá výkonnostní skupina
	(i) Při výrazném výkonnostním vzestupu přejde hráč do první výkonnostní skupiny.

	(d) Handicap pro hráče do platného GP 10 VH MS – třetí výkonnostní skupina
	(i) Hráči této skupiny hrají pouze volnou hru, i za předpokladu, že soupeř bude hrát jinou disciplínu.
	(ii) Při výrazném výkonnostním vzestupu bude handicap nastavován individuálně.
	(iii) Limit partie (uvedené limity se mohou vlivem disciplín turnajů měnit):


	Oddíl 1.10 Časové omezení partií:
	(a) Tabulka délky zápasů pro hráče první výkonností skupiny
	(b) Tabulka délky zápasů pro hráče druhé výkonností skupiny
	(c) Tabulka délky zápasů pro hráče třetí výkonností skupiny
	(d) V rámci dodržování časového harmonogramu je na Classic tour časově omezena délka zápasu. Délka zápasu je stanovena v tabulce podle části turnaje viz Maximální délka zápasu. Každému hráči je rovněž stanovena maximální doba pobytu u stolu viz Maximá...
	(e) Hráč má povinnost za každé situace hrát tak, aby jeho snažení vedlo k sehrání karambolu (bodu). Pokud hráč bude cíleně opakovaně tušovat koule či koule posílat cíleně do obtížné pozice pro soupeře, bude toto snažení penalizováno ukončením pobytu u...

	Oddíl 1.11 Finance turnaje:
	(a) Turnaj základní části Classic Tour
	(i) Startovné 12 hráčů * 500 startovné = 6 000,-
	(ii) Vybrané startovné se, při předpokladu plné účasti turnaje 12 hráčů, použije na příspěvek hráčům (do výše 4000,-). Na příspěvek nemá nárok hráč, jehož domácí klub je do 50km od místa konání. Příspěvek bude posuzován individuálně. Příklad hráč Čech...
	(iii) Rozhodčí placeni ČMBS (150,- za partii), 3 000,- za pronájem stolů.
	(iv) Na turnaji je zajištěno občerstvení zdarma.
	(v) Price- money


	Oddíl 1.12 Bodování Classic tour
	(a) Tabulka ohodnocení konečného umístění v turnaji
	(b) Konečné pořadí základní části Classic tour tvoří součet bodů za umístění ze všech turnajů.


	Článek II. CLASSIC TOUR - ZÁKLADNÍ ČÁST
	Oddíl 2.01 Hlavní soutěž základní části:
	(a) Počet hráčů:
	(i) Hlavní část turnaje je pro 12 hráčů. Hráč se závazně přihlašuje pouze do daného turnaje.
	(ii) Při menší účasti než 12-ti hráčů, je hlavní část turnaje uzpůsobena počtu hráčů a možnosti místa konání.
	(iii) Při vyšším počtu než 12-ti hráčů se bude hrát kvalifikace.

	(b) Rozdělení hráčů do skupin:
	skupina A    hráči č.:   1, 6, 7, 12
	skupina B    hráči č.:   2, 5, 8, 11
	skupina C    hráči č.:   3, 4, 9, 10

	(c) Postup a výsledné pořadí hráčů ve skupinách:
	(i) Pořadí ve skupinách určují pouze výsledky ze skupiny:
	BODY, koeficient, GP, NJP, NS, vzájemný zápas, lépe nasazený do turnaje.
	(ii) Postup ze skupiny si zajistí první dva plus dva nejlepší hráči ze třetích míst.
	(iii) Do čtvrtfinále jsou hráči seřazeni dle výsledků ze skupin (BODY, koeficient, GP, NS). Následně se vytvoří pavouk 1-8, 4-5, 3-6, 2-7. Semifinále dle pavouka.
	(iv) Ve vyřazovací části při remíze následuje zkrácená hra s počátečním tempem bez omezení náběhů do max. 10% karambolů partie a to i opakovaně včetně úměrně stanoveného časového omezení dle disciplíny (průměr sekund na strk * 10% limitu partie - zaok...


	Oddíl 2.02 Herní plán – turnaje základní části:
	(a) Systém turnaje 3 skupiny po čtyřech, postupují první dva plus dva nejlepší ze třetích míst do čtvrtfinále.
	(b) Hráči, kteří nepostoupili do čtvrtfinále hrají v neděli zápasy o konečné umístění. O deváté a jedenácté místo.
	(c) Trénink hráčů:
	(i) Účastníci kvalifikace mají před svým prvním zápasem 10 minut trénink, před druhým 5 minut.
	(ii) Hráč hlavní soutěže, vyjma postupivších kvalifikantů, má před jejím startem 15 minut na trénink. Před každým zápasem hlavní části turnaje mají oba hráči 5 minut na trénink.

	(d) Níže uvedené schéma je pro pořadatele se třemi stoly:

	Oddíl 2.03 Herní plán - systém kvalifikace, před-kvalifikace:
	(a) Systém kvalifikace a před-kvalifikace se hraje před hlavní soutěží - finálovým turnajem. Hrají se zkrácené zápasy, o postupu rozhodují BODY, GP, NS, vzájemný zápas, lépe nasazený do turnaje, postup ze skupiny z druhých míst lepší BODY, GP, NS, lép...
	(b) Limity zápasů nemusí odpovídat tabulce v odstavci 1.7. Podle možností pořadatele je možno limity odpovídajícím způsobem prodloužit.
	(c) typ A - Kvalifikace se hraje, když se přihlásí 13 až 16 hráčů:
	(i) 12-13 dvojice na dva zápasy
	(ii) 12-13-14 skupina každý s každým
	(iii) 11-14, 12-13 dvě dvojice na dva zápasy
	(iv) 10-13-15, 11-12-14 dvě skupiny, každý s každým
	(v) 9-16 jedna dvojice a 10-13-15, 11-12-14 dvě skupiny, každý s každým

	(d) typ B - Kvalifikace se hraje,když se přihlásí 13 až 16 hráčů:
	(i) dvojice 13-12, 14-11, 15-10 , 16-9.

	Při vyšším počtu přihlášených budou přidány další stupně systému kvalifikace.


	Článek III. CLASSIC TOUR - FINÁLOVÝ TURNAJ
	Oddíl 3.01 Hlavní soutěž finálového turnaje
	(a) Počet hráčů
	(i) Finálového turnaje se účastní 8 hráčů.

	(b) Systém turnaje
	(i) Hráči jsou rozděleni do čtyř dvojic.
	(ii) Každá dvojice má svého hráče číslo jedna a číslo dva.
	(iii) Dvojice hrají systémem každý s každým, v prvním kole jedničky dvojic s dvojkami dvojic, ve druhém kole dvojky s jedničkami dvojic.
	(iv) V každém kole se hrají jak jedničky, tak dvojky stejnou disciplínu

	(c) Postup a výsledné pořadí dvojic ve skupině:
	(i) Vyhraný set - 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů
	(ii) Vyhraný zápas - 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů
	(iii) Pořadí určuje:
	počet bodů za turnaj---rozdíl ve skóre---průměr týmu (karamboly * koeficient dané disciplíny (dle standartu na JVG) / celkem náběhy).


	Oddíl 3.02 Price money
	(a) Hráči mají proplaceny náklady na cestu a ubytování.
	(i) Dělení prize-money:

	1. 39%
	2. 28%
	3. 19%
	4. 14%

	Oddíl 3.03 Herní plán finálového turnaje
	(a) Schéma pro dva stoly
	(b) Trénink hráčů:


	Článek IV. CLASSIC TOUR – POŘADATEL
	Oddíl 4.01 Povinnosti pořadatele
	(a) Pořadatel ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení SŘ, nedostatky a chyby jdou na jeho vrub.
	(b) Ve středu do 20.00hod, 3dny po uzávěrce přihlášek bude vydán rozpis zápasů.
	(c) Pořadatel vybírá startovné od hráčů viz. Čl.1.04/, za kadeta a juniora se startovné nevybírá, hradí pořadatel, který pak následně uplatní ve vyúčtování akce sekci.
	(i) VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle dokumentu MANUÁL SEKCE 2015-16 bude po ukončení akce, součástí bude i vyúčtování za případné startovné kadeta a juniora.

	(d) Pořadatel provede před prvním zápasem hlavní části turnaje Slavnostní zahájení.
	(i) Každý hráč hlavní části turnaje musí být na Slavnostním zahájení přítomen.
	(ii) Úvod Slavnostního zahájení (pronese pořadatel či hlavní rozhodčí):
	(iii) Hlavní rozhodčí (stanoven v propozicích turnaje) seznámí hráče s parametry turnaje (limity partií, časové omezení atd.)
	(iv) Hlavní rozhodčí představí hráče přítomné veřejnosti (Jméno, název domácího oddílu, nasazený průměr). Může představit i rozhodčí.
	(v) Po představení všech hráčů pořadatel nebo hlavní rozhodčí oficiálně zahájí Classic tour:
	(vi) Hlavní rozhodčí před začátkem každého kola přečte složení zápasů včetně nominovaného rozhodčí a stolu, na kterém se zápas odehraje.

	(e) Pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.
	(i) Po každém kole pořadatel čistí stoly včetně mantinelů (hladítko či lux) a koule.

	(f) Pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na turnaji včetně systému kvalifikace.
	(i) Jak stolový rozhodčí tak zapisovatel musí být společensky oblečeni.
	(ii) Každý rozhodčí musí být seznámen s dokumentem 2015-16 ROZHODČÍ viz. stránky sekce a jakoukoliv spornou situaci řešit dle tohoto dokumentu.

	(g) Pořadatel dodržuje a zajišťuje každému hráči trénink dle soutěžního řádu. Přesnou délku tréninku kontroluje stanovený stolový rozhodčí a hráči zahlásí poslední minutu tréninku.
	(h) Pořadatel provede po finálovém zápase Slavnostní ukončení:
	(i) Slavnostního ukončení se musí zúčastnit všichni medailisté. Mohou i hráči, kteří se do semifinále neprobojovali.
	(ii) Hlavní rozhodčí zkontroluje, zda nedošlo k překonání českého rekordu, jak u jednotlivce, tak v GP turnaje. Při překonání toto při vyhlášení zdůrazní.
	(iii) Hlavní rozhodčí čí delegát zhodnotí turnaj po organizační stránce.
	(iv) Hlavní rozhodčí přečte konečné pořadí turnaje, u každého hráče uvede klub, body, NJP, sérii a GP.
	(v) Po vyhlášení výsledků pořadatel nebo hlavní rozhodčí oficiálně ukončí Classic tour:




