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ELC ELM
1. 54,34 1. 60,14

2. 49,96 2. 60,38

3. 49,08 3. 47,88

4. 40,85 4. 46,55

5. 35,33 5. 39,29

6. 24,19 6. 23,64

7. 7. 22,71

8. 8. 24,00

1.kolo

2.kolo

3.kolo

NLC NLM

1. 32,66 1.

2. 25,29 2.

3. 21,52 3.

4. 20,97 4.

5. 19,94 5.

6. 21,39 6.

7. 22,61 7.

8. 15,35 8.

1.kolo

2.kolo

3.kolo

 TJ Start Újezdeček B

 TJ Sokol Žižkov Praha C

 K2 200/15

EXTRALIGA ČR

disciplína a limit partií

SEZÓNA  2018-2019  ligové soutěže družstev  MS TD

EXTRALIGA MORAVA

 TJ Kulečník Prostějov

 K2 150/15  K2 150/15

VH 200/15

disciplína a limit partií

NÁRODNÍ LIGA

neobsazeno

neobsazeno

NÁRODNÍ LIGA MORAVA

VH 200/15

TJ Billard Club Most

HRACÍ DEN NEDĚLE

 BC Lakoplast Trmice B

 1.K.K. Chomutov

EXTRALIGA ČECHY
 TJ Start Újezdeček

 TJ Sokol Plzeň

 TJ Náchod

 TJ Sokol Žižkov Praha

 TJ LOKO Trutnov

 SK Petřín Plzeň 

HRACÍ DEN SOBOTA

 BC Ostrava

 BC Bohumín

 Vital Sports

 BC Havířov

 SK Přerov

 TJ BC Ponětovice

 TJ Sokol Hodonín

neobsazeno

neobsazeno

neobsazeno

VH 250/15

 K2 200/15  K2 200/15

1B 80/15 1B 80/15

K1 150/15

1B 100/15

1B 80/15

1B 100/15

NÁRODNÍ LIGA ČECHY
 BC Lakoplast Trmice A

 TJ Sokol Žižkov Praha B

 BC AJETO Nový Bor

K1 150/15

1B 100/15

VH 200/15

 K2 150/15

neobsazeno

neobsazeno

neobsazeno

neobsazeno

neobsazeno



1.

2.

3. v případě odstoupení družstva z rozehrané soutěže se výsledky družstva anulují /body,skore/

odehrané partie se hráčům započítávají /karamboly,náběhy/, hráči odstupujícího družstva dle soupisky

nemají právo účasti na ostatních soutěžích, turnajích a MČR pořádaných sekcí v probíhající sezóně.

4. První dva týmy z EL Čechy a EL Morava budou hrát Play-Off v systému 1 ELC vs. 2. ELM (místo konání 

v herně vitěze základní části ELC) a 2.ELC vs. 1. ELM. (místo konání v herně 2. v pořadí základní části ELC)

Vítězové hrají o titul MČR, prohraní hrají o 3. místo. Vítěz základní části ELC hraje vždy v domácí herně

5. Mistr České republiky, reprezentuje na DUNAJSKÉM POHÁRU (tuto sezónu je ČR pořádající země),

klubu vzniká nárok na finanční příspěvek 10.000,- Kč na náklady spojené s účastí nebo pořadatelstvím.

6. vítěz NL národní ligy je národním mistrem, mistr Čech a mistr Moravy

7. Družstva do NL se doplní do maximálního počtu 8 týmů v případě postupu a zájmu z oblastí.

Minimální počet týmů v každé soutěži je 6. Pokud nebude dostatečný zájem o NL, soutěž nebude  

organizována a hrálo by se pouze v oblastech

8. Počet týmů v EL je stanoven minimálně na 6

9. 

systém postupu z oblastní ligy /třídy/ do národní ligy je následující,

jeden postupuje do národní ligy:

aa) oblastní liga v jedné oblasti, vítěz oblastní ligy /třídy/ hraje baráž s 8 z národní ligy NL

ab) oblastní liga ve dvou oblastech, vítězové hrají utkání vyzyvatele, vítěz pak baráž s 8NL

ac) oblastní liga ve třech,čtyřech oblastech, dva první vítězové dle GP, hrají utkání vyzyvatele

vítěz pak baráž s 8NL

dva postupují do národní ligy:

ba) oblastní liga v jedné oblasti, 7NL zůstává, vítěz oblastní ligy /třídy/ hraje baráž s 8NL

bb) oblastní liga ve dvou oblastech, vítězové hrají baráž, horší GP se 7NL , lepší GP s 8NL

bc) oblastní liga ve třech a více oblastech, dva první vítězové dle GP dle bb)

obecná:

ca) první utkání duelu baráže a utkání o vyzyvatele se zahajují u níže postaveného soupeře

v soutěžích a dle GP, po dohodě soupeřů není nutné hrát odvetu

cb) z oblasti může při odmítnutí vítěze postoupit do baráže další v pořadí 2,3

cc) pokud se nepřihlásí 2,3 bude ponechána možnost sestupujícímu zůstat v soutěži

cd) následně bude dán prostor odtaním, lépe postavený má přednost pořadí pak GPD

celkové body, celkové skóre, GPD, NJPD, při rovnosti bodů /data vzájemného duelu, případně minitabulka/.

konečné pořadí je určeno závěrečnou tabulkou soutěží po odehrání všech utkání družstev:

ligové soutěže, včetně baráží se hrají systém každý s každým a doma - venku.

Tým, který se umístí v ELČ/ELM na posledním místě, sestupuje do příslušné NL. Tým, který zvítězí v 

NLČ/NLM postupuje do příslušné EL. V případě, že se soutěž NL v dané části nehraje, platí pro EL pravidlo 

sestupu/postupu jako u NL



HRÁČI - NASAZENÍ - SOUPISKA DRUŽSTVA

1. Stoly se losují kapitánem hostujícího družstva, střídání stolů standardní, řídí VR vrchní rozhodčí,

platí zásada po odehrání kola nestřídající hostující hráč pro následné kolo zůstává na stole kde hrál

2. Před každým kolem předá domácí kapitán VR soupisku nasazených hráčů a hostující kapitán doplní hráče,

VR prověří formální stránku nasazení, případná chyba jde na vrub domácího družstva.

3. Hráči družstva jsou pro každou disciplínu seřazení dle aktuálního GP, 

pro první zápas hráče platí nasazený GP dle webu sekce, 

po prvním odehraném utkání platí aktuální GP v sezóně.

4. Pokud hráč nemá platný nebo nasazený GP v kádru K1,

provede se přepočet platného GP z K52/2 vynásobený koeficientem 0,5.

5. Ústrojová kázeň, platí zásada jednotný úbor družstva vč.náhradníků

KÓD A u finálových utkání soutěží a na všech mistrovstvích

košile, vesta-svetřík se znakem klubu, černé společenské kalhoty a obuv, motýlek nebo vázanka

KOD B u ligových soutěží, u ostatních soutěží, především jednotná ústroj družstva,

povoleny tmavé kalhoty a obuv, povolena polokošile, tričko s límečkem apod.

/vyjimka nejsou povoleny jeansy,sportovní kalhoty a obuv v jakékoli formě a podobě/

6. Všechny výsledky jsou evidovány ve výsledkovém servisu na stránkách sekce. Papírové karty nejsou  vedeny

POŘADATEL - DOMÁCÍ TÝM

1. Domácí tým musí mít před sezónou stoly potaženy novým suknem. Každá sezóna se bude zahajovat

 s novými koulemi. Domácí musí dbát na pravidelnou údržbu stolů i koulí vhodnými prostředky

 k tomuto účelu vyrobenými po celou dobu konání soutěže, zejména před zahájením utkání

2. Pořadatel zajistí každému hráči před zápasem 5 minut na trénink.

3. Pořadatel ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení SŘ, nedostatky a chyby jdou na jeho vrub.

4. Pořadatel zajistí dostatečný počet rozhodčích, odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.

5. Pořadatel je povinen zapsat výsledky na web sekce nejpozději do středy 08.00 hod ráno. 

SANKCE 

1. Porušení soutěžních řádů a pravidel, řeší příslušná ustanovení DŘ .

2. Za každé porušení bude navíc k DŘ udělena sankce /extraliga 1000,- národní liga 500,-/.

SEKCE

1. Extraliga - sekce zajistí po odehrání soutěže, pohár mistra ČR, 3x medaile pro 1.2.3. a diplom.

2. Národní ligy - sekce zajistí po odehrání soutěže, pro oba mistry pohár, 3x medaile pro 1.2.3. a diplom 

pro každou NL

Případné změny, úpravy a výklad tohoto soutěžního řádu je oprávněn provádět pouze ambasador TD,

případně prezident sekce.

Platnost tohoto soutěžního řádu včetně příloh 3x kalendář utkání je od 1. 9. 2018 do 31.8. 2019.

ČMBS sekce karambol ČMBS sekce karambol

prezident sekce ambasador TD

Aleš Šlambor 602439333 Jan Dvořáček 777 136 666

REGLEMENT SOUTĚŽE - PRAVIDLA SOUTĚŽE


