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Článek I. SOUTĚŽ MS TD D3 - SPECIFIKACE 

Oddíl 1.01 Status: 

(a) Dlouhodobá soutěž klubových družstev v technických disciplínách na malém stole,                                                                          

zemský národní ligový formát /vícestupňový/ doplněný o nadstavbu republikového šampionátu. 

(b) Vítěz České národní ligy mistr Čech a Moravské národní ligy mistr Moravy, vítěz II. národní ligy Čech. 

(c) Vítěz republikového šampionátu mistr České republiky. 

(d) Vítěz souboje národních týmů držitel putovního Prezidentského poháru.   

Oddíl 1.02 Právo účasti: 

(a) Evidovaný člen - hráč, který je řádně přihlášený do soutěžní sezóny,                                                                                     

v matrice ČMBS má platný souhlas s GDPR, aktualizovaná požadovaná data včetně identifikační fotografie.                                             

/v souladu s Přestupním a hostovacím řádem, s požadavky matriky a nemá žádné závazky směrem k ČMBS/ 

(b) Člen - klub, který má splněny závazky směrem k sekci a svazu,                                  

v matrice ČMBS má řádně aktualizována požadovaná data klubu a kontaktní osoby.                           

/v souladu s požadavky matriky, řádně uhrazeny poplatky a nemá jiné závazky směrem k ČMBS/ 

Oddíl 1.03 Přihlášky: 

(a) Přihláška družstva do 15.7. oficiální e-mail klubu.                                                                                                                                                                   

/navazuje na konec přestupního a hostovacího termínu od 1.6.-15.7./ 

Oddíl 1.04 Startovné: 

(a) Startovné družstva, zemská národní liga 1400,-  a II. národní liga bez poplatku.                                                                                                                                                     

/lednová faktura vystavuje GS ČMBS/ 

(b) Startovné družstva, republikový šampionát, není zpoplatněno, účast se musí vybojovat. 

Oddíl 1.05 Trofeje: 

(a) Vítěz národní ligy MISTR ČECH a MISTR MORAVY, první tři družstva obdrží pohár a sadu čtyř medailí.                           

Vítěz II. národní ligy ČECH, první tři družstva obdrží pohár a sadu čtyř medailí.                       

(b) Vítěz republikového šampionátu MISTR ČR, první čtyři družstva obdrží pohár a sadu čtyř medailí.                                 

Mistr reprezentuje ČR na Dunajském poháru ČESKO-BAVORSKO-RAKOUSKO, příspěvek 15000,- 

(c) Vítězný národní tým ligových družstev získá na rok do držení putovní Prezidentský pohár,                                                                                                                                         

pohár převezme nejúspěšnější družstvo z utkání národních týmů základního kola šampionátu.                                                                

/povinností držitele je doplnit na pohár aktuální data, předat pohár na termín následujícího šampionátu/                                            

Vítězný národní tým obdrží pro každé družstvo mini pohár a pamětní list.           

(d) Podpora družstva, na náklady spojené s dopravou, ubytováním apod., účastník republikového šampionátu,                                                                                         

mateřská liga 3x 1000,- hostující liga 3x 2500,-                                   

Příspěvek klubu, 700,- pro držitele Prezidentského poháru, zajištění povinností Oddíl 1.05 (c).                                                                                                                                                                     

/hrazeno ze startovného národní ligy/       

(e)  V režii sekce jsou trofeje, poháry, medaile a případné diplomy, pamětní listy. 

(f) V režii pořadatele jsou Price money, věcné ceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Oddíl 1.06 Sankce: 

(a) Usnesení VH ze dne 27.5. 2018 odst. 5.5, schválen postih klubu za porušení SŘ, neodehrání utkání soutěže 

družstev organizovaných přímo VV sekce, I. a II. liga resp. extraliga a národní ligy, mimo APP uváděné dle 

Disciplinárního řádu ČMBS čl.3.2.1 odsouhlasen příspěvek 5.000,- na účet sekce za každé neodehrané utkání,       

z této částky bude ½ zaslána na účet domácího týmu na krytí výloh, sportovně pak pokaždé kontumace,               

při druhém navíc odpočet 2 bodů ve výsledkové tabulce, třetí prohřešek znamená nejen sankce, ale i vyloučení 

ze soutěže. Stejný postih platí i pro domácí družstvo, podmínkou je faktická marná jízda hostujícího družstva.                                                                                                                                                                    

/při diskvalifikaci družstva jsou anulovány výsledky družstva, dosažené výkony hráčů zůstávají v evidenci/ 

(b) Odehrání ligového utkání pouze ve dvou hráčích, je umožněno, stanoven příspěvek 1000,- soupeři kompletního 

družstva za výdaje spojené s marnými náklady a časem hráče č.3. Tento peněžitý trest bude vyplacen v hotovosti 

soupeři před utkáním, jinak nebude utkání zahájeno a tím i odehráno, uplatní se postih dle Oddíl 1.06 (a) SŘ.                                                                                                                  

Odehrání baráže a republikového šampionátu ve dvou hráčích není možné, družstvo je diskvalifikováno. 

(c) Penalizace, odstoupení družstva z rozehrané soutěže 3000,-                                                                                             

/pouze korektní odstoupení, které nedoprovází neodehraná utkání/                                                                                          

Stejný postih čeká i diskvalifikované družstvo z baráže nebo republikového šampionátu. 

(d) Ppokuta, pozdní odeslání zápisu o utkání viz. DŘ ČMBS APP 3.2.2 500,-                                                                         

/bude uplatněno i v případě nezapisování odehraných partií po každém dohraném kole/ 

(e) Pokuta, na návrh delegáta sekce, nedodržení povinnosti pořadatele viz. DŘ ČMBS APP 3.2.5 1000,-                    

/např.ústrojová kázeň, antidoping konzumace alkoholických nápojů, kouření vč.elektronických cigaret apod./ 

(f) Pokuta, na návrh delegáta sekce, nebo VR vrchního rozhodčího utkání, méně závažné porušení platných pravidel 

nebo řádů viz. DŘ ČMBS APP 3.2.4 500,-                                                                                                                                                        

/např.nevhodné či nesportovní chování, vzdalování se z místa pro hráče během partie, vzájemný koučink hráčů apod./  

Oddíl 1.07 Sekce: 

(a) Právo výkladu a úprav SŘ, rozlosování, stanovení termínů, přísluší pouze VV sekce. 

(b) Řízením soutěží, dle tohoto SŘ je pověřen zemský ambasador MS. /dále jen ambasador/ 

(c) VV sekce, může pověřit svého zástupce funkcí delegáta, jeho povinností bude především dohled, zejména pak 

kontrola dodržování pozice pořadatele, vrchního a stolového rozhodčího, hráče atd.                                                              

/mandát delegáta s pravomocí udělení pokut za nedodržování pravidel, předpisů a řádů/                                              

(d) Sekce zajistí a dodá trofeje Oddíl 1.05. a přímé náklady citované dle tohoto SŘ. 

(e) Utkání národní ligy jsou plně v režii účastníků soutěže. 

(f) Pořadatel, domácího utkání národní ligy, baráže, republikového šampionátu,                                                                   

má právo požádat o příspěvek uvedeném v tomto předpisu, případně dle SAZEBNÍKU sekce karambol.                                                                                          

/příspěvek se týká pouze nejvyššího stupně NL, netýká se ostatních navazujících nižších soutěží/ 
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Článek II. SOUTĚŽ MS TD D3 - PROPOZICE 

Oddíl 2.01 Národní liga: 

(a) Národní liga:                                       

 Definice soutěže:                                                   

- soutěž je organizována samostatně pro Čechy a Moravu, pro 6-8 týmů, prioritou je plný stav 8 týmů              

- soutěž klubových družstev A týmů, systém doma - venku, každý s každým, utkání má tři kola pro tři hráče      

/druhý tedy B tým, není z důvodů týmové režie možný, pouze v případě nezájmu ostatních klubů II. ligy, nasazení podléhá 

schválení VV sekce karambol/                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- hrací dny stanovuje kalendář sekce do 15.8. rozlosování soutěže bude zveřejněno k 30.8.                                                           

- II.národní liga, soutěž shodného formátu. /nasazení více týmů jednoho klubu není limitováno/                

 Konečné pořadí:                                                                                                                                                                           

- pořadí určuje konečná tabulka dosažených výsledků ligy, kritéria v pořadí  body, skóre, GP družstva                     

/dále; vzájemná minitabulka body, skóre, GP družstva; NJP vítězný družstva v pořadí do rozhodnutí, los/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- vítěz národní ligy je vyhlášen národním mistrem Čech a Moravy, vyhlašují se medailisté 1,2,3                                          

- II.národní liga, vyhlašuje se vítěz a medailisté 1,2,3.                                                                           

 Postup - republikový šampionát:                                                                            

- první tři družstva národní ligy Čechy a Moravy postupují do nadstavbové části, republikový šampionát.                                                

/náhradníkem pouze družstvo z příslušné národní ligy v sestupném pořadí, je umožněno jít až do nižších soutěží/                                    

 Sestup - baráž:                                             

- baráže o národní ligu se účastní poslední dvě družstva národní ligy,                                                                              

pokud není v soutěží plný stav /neobsazení, odstoupení/ o volná místa se baráž nehraje, postup je přímí                         

- II.národní liga, sestupují poslední dva, přímí sestup bez baráže.  

(b) Technická část:          

 Výsledek utkání                                            

- výsledný stav utkání 2:0, 1:1, 0:2                                                                                                                                            

- bodování partií, vítězství 2, remíza 1, prohra 0 bodů                                                                                                        

- skóre 18:0, 17:1, 16:2, 15:3, 14:4, 13:5, 12:6, 11:7, 10:8, 9:9 a opačně.                          

 Limit partií                                                                                                                                                                               

- národní liga, karambolů/náběhů,                                                                                                                                               

VH volná hra 250/15, K52/2 kádr 200/15, K52/1 kádr 150/15, 1B jednoband 100/15                                                                          

- II.národní liga, karambolů/náběhů,                                                                                                                                              

VH volná hra 200/20, K52/2 kádr 150/20, 1B jednoband 80/20                                                                                            

- časový limit nepovinný, pravidla CEB.                                                                      

 Změna termínu                                                

- nemůže-li některé z družstev v daný termín nastoupit, lze utkání po dohodě obou klubů předehrát,                       

/postačuje pouze předat info ambasadorovi a v rozlosování uvedeném ve výsledkovém servisu změnit termín/                                  

- v případě, že k dohodě nedojde, platí původně stanovený termín                                     

- utkání nelze sehrát po daném termínu                                                       

- ve velmi výjimečných případech /kalamita, nehoda/ rozhoduje o sehrání zápasu ambasador.                                   

 Hráč družstva                                         

- pro zahraniční hráče neplatí žádné mimořádné omezení.  

(c) Herní systém:                       

                 národní liga                                II.národní liga                                                 

1. kolo       K2        K2        K2                       VH       VH       VH                                                                                                                                                  

2. kolo       VH        K1        K1                       K2       K2        K2                                                                                                                                        

3. kolo       1B        1B        1B                       1B       1B        1B                                                                 

Rozlosování soutěže:                                                                                                                                                              

- obecný, základní model 8 týmů, jedno kolo, jeden termín, jedno utkání, přiložen systém rozlosování                                                                                                                         

- individuální, pravidlo zadání „dvojutkání“, k řádnému utkání v termínu se přiřadí požadované vytipované druhé 

utkání pozdějšího kola /předehrávka/ stejný princip se použije i pro „trojutkání“ apod.                                                             
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kolo zápas zápas zápas zápas
1 1-5 2-6 3-7 4-8
2 1-3 4-2 7-5 8-6
3 6-1 5-2 3-8 7-4
4 1-4 2-8 5-3 6-7
5 8-1 7-2 3-6 4-5
6 1-7 2-3 6-4 5-8
7 2-1 4-3 6-5 8-7
8 5-1 6-2 7-3 8-4
9 3-1 2-4 5-7 6-8
10 1-6 2-5 8-3 4-7
11 4-1 8-2 3-5 7-6
12 1-8 2-7 6-3 5-4
13 7-1 3-2 4-6 8-5
14 1-2 3-4 5-6 7-8    

(d) Ligové utkání:                                                                                                                                                                                       

- prezentace obou družstev je nejpozději 20min před zápasem u VR vrchního rozhodčího                                              

/při pozdější prezentaci a to i v případě čekací lhůty 20min resp. 60min, se ruší oficiální trénink/                                                                                      

- kapitáni obou družstev nahlásí sestavy hráčů včetně náhradníka/ů/ /počet není omezen/                                                                        

současně a společně předají přesné nasazení k utkání pro jednotlivé partie dle GP                              

- družstvo může nastoupit o dvou hráčích, partie hráče na pozici č.3 jsou kontumovány                                               

- hostující kapitán losuje stoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- hosté stoly nestřídají, v případě nasazení náhradníka/ů/ do druhého kola, hraje náhradník na stole střídaného, 

pokud pak zůstává i do třetího kola tak stůl nemění                                                 

- za nasazení hráčů základní sestavy do utkání dle GP odpovídají kapitáni družstev                                                                        

/pro první utkání platí nasazený GP do sezóny uveden ve výsledkovém servisu JVG ne starší 4 roky, pro nové a 

zahraniční hráče nasadí pro první utkání průměr kapitán družstva, do dalších utkání platí GP z aktuální sezóny/                                                                                   

- následuje nástup a slavnostní zahájení utkání již v soutěžním úboru a vizuální ověření ústroje,                                                                    

/součástí je představení družstev, hráčů a rozhodčích, kde kdo hraje, co se hraje, limit partií apod./                                               

- je vyhlášen oficiální trénink hosté 10min následně domácích 5min                                                                               

- další oficiální trénink v době utkání je nepřípustný, povolen jen střídajícímu hráči host 10min domácí 5min           

- po každém kole probíhá technická přestávka 5-10min, příprava herního materiálu, techniky a rozhodčích                                                                                                                                                                                                                                     

- pokud není dohráno celé kolo platí přísný zákaz, na prázdných soutěžních stolech utkání hrát, trénovat, vypínat 

světlo, připravovat stoly na další hru, vysávat, kartáčovat, otírat mantinely, čistit koule, větrat či jinak rušit.     
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Oddíl 2.02 Baráž: 

(a) Baráž:                             

 Definice baráže národní ligy:                                                      

- baráž je organizována samostatně pro Čechy a Moravu,                                                                                                 

postup a účast v NL není automatická, musí se vybojovat v přímém souboji                                                            

- jednodenní soutěž, čtyř družstev, jednokolově, každý s každým, utkání má jedno kolo pro tři hráče tři disciplíny                                           

- baráž, právo účasti, poslední dvě družstva národní ligy                                                                                                      

- baráž, právo účasti mají dvě nejlepší družstva, II.ligy nebo nejvyšších regionálních soutěží, pokud jich je více,                                                  

o pořadí rozhoduje umístění v soutěži, kritéria v pořadí,                                                                                               

/liga, region umístění, GP družstva, NJP vítězný družstva v pořadí do rozhodnutí/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

stejný výběr se uplatní pro nasazení náhradníka v případě nepřihlášení řádného účastníka baráže                                     

/pokud se nepřihlásí žádné družstvo NL, postupují II.ligová resp. regionální družstva bez boje, pokud jedno NL baráž se 

hraje ve třech, stejný princip přímého postupu platí i při neobsazení tedy plném stavu NL/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- nasazení, NL L1 lepší umístění L2 horší umístění, II.liga - REGION GP družstva R1 lepší R2 horší                                      

- II.národní liga sestupují poslední dva, přímí sestup bez baráže, postup pro dvě nejlepší družstva, nejvyšších 

regionálních soutěží, pokud jich je více, rozhoduje umístění v soutěži, kritéria v pořadí.                                                                                                                               

/region umístění, GP družstva, NJP vítězný družstva v pořadí do rozhodnutí/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- do 3dnů po ukončení soutěží, podají zájemci o baráž závaznou přihlášku ambasadorovi                                                 

- do 3dnů po přihláškách, ambasador ověří náležitosti,                                                                                                  

vydá propozice, nasazení družstev, pořadatele, stanoví či potvrdí termín dle kalendáře akcí sekce                                       

- den před akcí je povinností kapitánů družstev potvrdit účast u pořadatele                                                                           

- platí přednostní právo pořadatelství pro nejlepší družstvo baráže, kritéria v pořadí.                                                                            

/liga umístění, region umístění, GP družstva, NJP vítězný družstva, v pořadí do rozhodnutí, los/                                           

   Konečné pořadí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- pořadí určuje konečná tabulka výsledků turnaje, kritéria v pořadí  body, skóre, GP družstva                                

/dále; vzájemná minitabulka body, skóre, GP družstva; NJP vítězný družstva v pořadí do rozhodnutí, los/                                                                                                                                                                                                                       

- první dva jsou pro příští sezónu účastníky národní ligy                              

- druzí dva jsou pro příští sezónu účastníky II. národní ligy, nebo regionálních soutěží.                                         

/jsou náhradníky, pro případné řešení odstoupení řádných účastníků národní ligy před zahájením sezóny apod./                                                       

(b) Technická část:          

 Výsledek utkání                                             

- výsledný stav utkání 2:0, 1:1, 0:2                                                                                                                                                  

- bodování partií, vítězství 2, remíza 1, prohra 0 bodů                                                                                                           

- skóre 6:0, 5:1, 4:2, 3:3 a opačně.                                    

 Limit partií                                                                                                                                                                                

- baráž, karambolů/náběhů, K52/2 kádr 200/15, K52/1 kádr 150/15, 1B jednoband 100/15                                                                                                                                                               

- časový limit nepovinný, pravidla CEB.                                    

 Hráč v družstva                                                                      

- baráže se mohou účastnit pouze hráči, kteří v soutěžích družstev MS odehráli min. 5 utkání a 15 partií.                                       

/z toho min.2 utkání a 6 partií venku, venkovní utkání jsou mimo mateřský a hostovací klub/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(c) Herni systém:                                            

L liga R region                                                                             

1. kolo      L1-R2          2. kolo      L2-R1       3. kolo      L1-R1                                                                                                                 

4. kolo      L2-R2          5. kolo      R1-R2       6. kolo      L1-L2               

(d) Soutěž baráže:                                                                                                                                                                                       

- prezentace družstev je nejpozději 45min před zahájením turnaje u VR vrchního rozhodčího                                        

- kapitáni družstev nahlásí sestavu hráčů před každým kolem na jednotlivé disciplíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- následuje nástup a slavnostní zahájení turnaje již v soutěžním úboru a vizuální kontrola ústroje,                                                                    

/součástí je představení družstev, hráčů a rozhodčích, kde kdo hraje, co se hraje, limity partií apod./                                            

- stoly se nelosují, jsou přiděleny pořadatelem a neměnné po celou dobu turnaje na každou disciplínu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- následuje oficiální trénink všech družstev, hosté 10min od nejníže nasazeného družstva, končí domácí 5min                                                                        

- před každým kolem je trénink hráčů, před partií jednotně 5min, začíná družstvo vedené jako první                                    

- po každém kole probíhá technická přestávka 5-10min, příprava herního materiálu, techniky a rozhodčích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- pokud není dohráno celé kolo platí přísný zákaz, na prázdných soutěžních stolech utkání hrát, trénovat, vypínat 

světlo, připravovat stoly na další hru, vysávat, kartáčovat, otírat mantinely, čistit koule, větrat či jinak rušit. 
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Oddíl 2.03 Republikový šampionát:       

(a) Republikový šampionát:                       

 Definice republikového šampionátu:                                                                    

- nadstavba pro nejlepší družstva Čech a Moravy                                                                                                                       

- dvoudenní soutěž, šesti družstev, základní část výběrový rozpis jednokolově, finálový den semifinále a finále, 

utkání má jedno kolo pro tři hráče tři disciplíny                                                                                                                                                                                                   

- šampionát, právo účasti, tři nejvýše postavená a přihlášená družstva národní ligy                                                      

- nasazení družstev do tabulky koresponduje s umístěním z národní ligy /NLČ,NLM/                                                                               

č.1 nejlépe postavený s lepším GP družstva za sezónu, č.3 druhý č.5 třetí ze stejné ligy /lichá čísla nasazení/                

č.2 nejlépe postavený s horším GP družstva za sezónu, č.4 druhý č.6 třetí ze stejné ligy /sudá čísla nasazení/                                                                                                                                                                                                                                        

- do 3dnů po ukončení soutěží, podají zájemci o šampionát závaznou přihlášku ambasadorovi                                                          

- do 3dnů po přihláškách, ambasador ověří náležitosti, vydá propozice                                                                                  

- den před akcí je povinností kapitánů družstev potvrdit účast u pořadatele                                                                           

- platí přednostní právo pořadatelství pro nejlepší družstvo NL                                                                              

pořadatelství MS TD D3 se bude střídat Čechy/Morava a bude odlišné s pořadatelem MS 3B D3.                                 

 Základní část – pohár prezidenta :                                                                                                                                                                      

- pořadí základní části určuje tabulka dosažených výsledků, kritéria v pořadí  body, skóre, GP družstva                                                                                                                              

/dále; vzájemná minitabulka body, skóre, GP družstva; NJP vítězný družstva v pořadí do rozhodnutí, los/                                                                                                                                                                                                                       

- první čtyři družstva postupují do finálového dne                                        

- pohár prezidenta určí tabulka dosažených výsledků základní části, započítávají se pouze utkání Čechy- Morava  

/vítězný národní tým určí, nižší součet umístění Σ 6-10 umístění, držitelem je nejúspěšnější družstvo vítězného týmu/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Titul mistra ČR:                                                                                                                            

- pořadí určují souboje vyřazovací části finálového dne,                                                                                                        

vítěz finálového duelu mistrem ČR, druhý vicemistr, vyřazení semifinalisté držiteli třetích míst.                                                                                                                                                                                                                                                                                

(b) Technická část:          

 Výsledek utkání                                            

- výsledný stav utkání 2:0, 1:1, 0:2                                                                                                                                            

- bodování partií, vítězství 2, remíza 1, prohra 0 bodů                                                                                                                

- skóre 6:0, 5:1, 4:2, 3:3 a opačně.                                    

 Limit partií                                                                                                                                                                                  

- republikový šampionát, K52/2 kádr 200/15, K52/1 kádr 150/15, 1B jednoband 100/15                                                                                                                                                               

- časový limit nepovinný, pravidla CEB.                                             

 Hráč v družstva                                                                    

- šampionátu se mohou účastnit pouze hráči, kteří v soutěžích družstev MS odehráli min. 5 utkání a 15 partií.        

/z toho min.2 utkání a 6 partií venku, venkovní utkání jsou mimo mateřský a hostovací klub/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(c) Herni systém:                                            

Čechy – Morava                                                                                                                                                      

základní část                                                                                                                                                      

1. kolo   1-6          2. kolo   2-5          3.kolo    3-6                                       

4. kolo   4-5          5. kolo   2-3          6.kolo    1-4                                

finálový den                                                                                                 

7. kolo   S1-S4     8. kolo   S2-S3      9.kolo    F1-F2                                     

(d) Soutěž republikového šampionátu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- součástí programu akce, jsou přesně stanovené nepovinné tréninkové jednotky družstev, vyhlašuje VR,                                                                        

v pořadí 5min domácí, pak 2x 10min mateřská liga, 3x 10min hostující liga                                                                                             

- součástí programu akce, jsou přesně stanovené slavnostní ceremonie, nástupy hráčů v soutěžním úboru apod.                                                                                                                                                                                                                                                                     

- stoly se nelosují, jsou přiděleny pořadatelem a neměnné po celou dobu turnaje na každou disciplínu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- prezentace družstva, vždy nejpozději 10min před časem zahájením utkání u VR vrchního rozhodčího                                             

/při pozdějším prezentaci se ruší družstvu trénink před partií, při nenastoupení k utkání následuje kontumace utkání/                                                                                                                                                               

- kapitáni družstev nahlásí před každý kolem sestavu hráčů k utkání na jednotlivé disciplíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- následuje nástup družstev daného kola v soutěžním úboru a vizuální kontrola ústroje,                                                                    

/součástí je představení družstev, hráčů a rozhodčích, kde kdo hraje, co se hraje, limity partií apod./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- před každým kolem je trénink hráčů, před partií jednotně 5min, začíná družstvo vedené jako první                                                                                        

- po každém kole probíhá technická přestávka 5-10min, příprava herního materiálu, techniky a rozhodčích                                                                                  

- pokud není dohráno celé kolo platí přísný zákaz, na prázdných stolech hrát, trénovat, vypínat světlo,        

připravovat stoly na další hru vysávat, kartáčovat, otírat mantinely, čistit koule, větrat či jinak rušit.     
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Článek III. SOUTĚŽ MS TD D3 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

Oddíl 3.01  Pořadatel: 

(a) Pořadatel, právnická osoba - klub přebírá plnou odpovědnost od sekce za zdárný průběh akce,                                   

ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení obecných pravidel a předpisů ČMBS včetně tohoto SŘ.  

(b) Pořadatel, musí disponovat min. třemi stoly, pro republikový šampionát může být více stolů i pořadatelů. 

(c) Pořadatel, zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.                                                                              

/po každém kompletně odehraném kole pořadatel čistí stoly včetně mantinelů (vysavač) a koule/ 

(d) Herna pořadatele musí být k dispozici nejméně 30min před začátkem utkání,                                                              

pro republikový šampionát a baráž pak nejméně 30min před začátkem oficiálních tréninků,                                                

herna bude uklizena, stoly vyčištěny a vysáté, hrací koule vyčištěny a umístěny na stolech. 

(e) Pořadatel, zajistí odpovídající množství rozhodčích na každé utkání.                                                                                   

- pro národní ligu, pořadatel zajistí min. 3 rozhodčí jeden plní funkci VR vrchního rozhodčího                                                                                                    

- pro baráž, pořadatel zajistí min. VR vrchního rozhodčího, funkci stolových rozhodčích zajistí ostatní v tu dobu 

nehrající družstva, první polovinu partie výše nasazené družstvo druhou pak níže                                                                                                                    

- pro republikový šampionát, pořadatel požádá VV sekce o přidělení delegáta, zajistí VR vrchního rozhodčího, 

zajistí SR stolové rozhodčí pro jednotlivé partie. 

(f) Pořadatel, zajistí odpovídají technické požadavky pro zápis výsledků:                  

- je povinen zapisovat výsledky partií po každém odehraném kole do výsledkového servisu JVG                                       

- má povoleno používat výpočetní a zobrazovací technikou pro zápis a přenos on line a live stream,                                               

vč. časového limitu na strk, podmínkou a nutností je zajistit kvalifikované proškolené stolové rozhodčí                                   

- pro případ selhání techniky, internetu, stránek sekce, je povinností obratem informovat ambasadora,                    

VR vrchní rozhodčí vyhotoví zápis v papírové podobě a nechá potvrdit kapitány soupeřících družstev,                                    

zápis utkání bude na vstupován ten den do výsledkového servisu JVG.      

(g) Pořadatel, zajistí každému hráči při hře místo k sezení, které mu určí pří nástupu VR vrchní rozhodčí, z místa se 

v průběhu partie může hráč vzdálit pouze při přerušení partie a výhradně na pokyn stolového rozhodčího. 

(h) Pořadatel, ligového utkání odpovídá za dodržení čekací doby po uplynutí oficiálního začátku, bez omluvy 20min 

při včasné omluvě předem min. 60min pak čekací doba se prodlužuje na 60min, na domácí hráče se nečeká, 

překročení povoleného limitu znamená kontumaci utkání. Baráž a šampionát čekací doby nemá povoleny.   

(i) Pořadatel, v případě neodehráni utkání, VR vrchní rozhodčí provede zápis ve kterém uvede důvod proč se 

nehrálo, v případě nesrovnalostí, protestů, námitek písemný zápis s vyjádřením zúčastněných a podpisem VR 

vrchního rozhodčího, zápis vždy obratem a neprodleně se svým vyjádřením zašle ambasadorovi. 

(j) Na všechna utkání a partie se vztahují antidopingové předpisy stanovené Antidopingovým výborem ČR,                                   

v průběhu akcí platí ve všech hernách zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření včetně elektronických 

cigaret, hráč nesmí používat a nesmí být kontrolou odhaleny zakázané látky.                                                                                                                                    

/hráči užívající preparáty, které mají látky spadají do seznamu zakázaných, si musí na své náklady zajistit potřebnou 

zdravotní dokumentaci, odhalení použití nepovolených látek státními orgány povede k diskvalifikaci a anulování výsledků, 

pozastavení sportovní kariéry až po možné podání návrhu na vyloučení z ČMBS atd./ 

(k) Ústrojová kázeň, odpovědnost VR vrchního rozhodčího pořadatele:                                                                                    

- při nedodržení má hráč či družstvo, právo zjištěnou závadu neprodleně odstranit max. do 5min,                        

v opačném případě nebude hráč připuštěn ke hře resp. družstvo, VR provede na JVG zápis o                                    

porušení SŘ, neodehrané partie hráče případně družstva budou kontumovány ve prospěch soupeře                                          

- republikový šampionát, jednotné oblečení družstva, sportovní úbor stupeň Dress code A,                                    

tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty společenského střihu                                                         

/ne džíny a jim podobné vč. lehkých elastických materiálů a sportovních střihů/,                                                             

jednobarevná košile s dlouhým rukávem, vesta nebo pulovr, motýlek nebo kravata /vázanka/   
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- republikový šampionát, rozhodčí Dress code R, tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty 

společenského střihu /ne džíny a jim podobné, vč. lehkých elastických materiálů a sportovních střihů/ košile, 

polokošile nebo tričko s límečkem /povolen krátký rukáv/ zastrčené v kalhotách, nejlépe u všech rozhodčích 

pořádané akce jednotně                                                                                                                                                                    

- národní liga, baráž, jednotné oblečení družstva, min. sportovní úbor Dress code B, místo jednobarevné košile, 

povolena košile, polokošile nebo tričko s límečkem zastrčené v kalhotách /povolen krátký rukáv/                                                                                                                                                                 

- národní liga, baráž, rozhodčí Dress code S, čistý civilní oděv v co možná nejméně zářivých barvách                                              

/je zakázán pracovní oděv ve všech formách/                                                                                                                                    

- obecně, postih za nedodržení ústrojové kázně bude uplatněn na pořadateli,                                                          

podmět podat návrh na sankci je v kompetenci pověřeného delegáta sekcí,                                                                              

v pravomoci člena komise rozhodčích SK sportovní komise ČMBS, člena VV sekce karambol nebo VV ČMBS. 

Oddíl 3.02 Finance: 

(a) Pořadatel, využije svého práva požádat o příspěvek stanovený v dokumentu SAZEBNÍK sekce karambol. 

(b) Pořadatel, domácího utkání NL, obdrží příspěvek 1200,- zajištění SR a VR správu výsledkového servisu.  

(c) Pořadatel, baráže, obdrží příspěvek 3000,- /reps.1500,- pro 3 družstva/ zajištění SR-NH nehrající hráč a VR správu 

výsledkového servisu.    

(d) Pořadatel, šampionátu obdrží příspěvek 8000,- zajištění SR a VR správu výsledkového servisu, organizace MČR.  

 

                             

vypracoval ambasador Morava Vladimír Burian a ambasador Čechy Martin Pešta 

za VV sekce prezident sekce Aleš Šlambor  

znění schválil VV sekce karambol dne 01.07.2020      

 


