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Článek I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Oddíl 1.01

Status:

(a)

Dvojstupňová soutěž (Extraliga a 1. liga – dále také „soutěž“) čtyřčlenných družstev (dále jen „D4“)
v trojbandu (dále jen „3B“) na závodním stole (dále jen „ZS“) celostátního formátu.

(b)

Vítěz Extraligy D4 3B ZS se stává Mistrem České republiky (dále jen „ČR“).

Oddíl 1.02

Právo účasti:

Přihlásit se do soutěže má právo každý klub (člen klubu) evidovaný matrikou Českomoravského billiardového
svazu (dále jen „ČMBS“) splňující:

(a)

i. klub má splněny závazky směrem k sekci karambol ČMBS (dále jen „sekce“) – poplatek hráče za start
do sezóny, dle pokynů Výkonného výboru sekce (dále jen „VV“), a v matrice ČMBS má řádně aktualizována
požadovaná data klubu a kontaktní osoby;
ii. klub má splněny závazky směrem k ČMBS (členský příspěvek klubu);
iii. člen je řádně přihlášen jako hráč do sezóny (v souladu s Přestupním a hostovacím řádem), v matrice ČMBS
má platný souhlas s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a aktualizovaná požadovaná data
včetně identifikační fotografie.
(b)

Klub musí mít minimálně dva ZS o rozměrech 284x142cm odpovídající kvality (sukno, mantinely atd.).

Oddíl 1.03

Přihlášky:

(a)

Přihlášky družstva do soutěže se podávají VV – bez soupisek do 15. 7. 2020, včetně soupisky čítající minimálně čtyři hráče do 31. 8. 2020.

(b)

Nového hráče do soupisky klubu lze v průběhu sezóny přidat pouze v termínu hostovacího / přestupního
termínu.

Oddíl 1.04

Startovné:

(a)

Výše poplatku za start každého družstva v soutěži – Extraliga 2.000 Kč, 1. liga 1.000 Kč.

(b)

Platba poplatku bude součástí faktury vystavené sekcí v lednu 2020.

i. vystavuje Generální sekretář ČMBS za členský příspěvek klubu, startovné za aktivní hráče v sezóně aj.

Oddíl 1.05

Družstvo:

(a)

Prezentace družstva před prvním zápasem utkání nejpozději 15 minut předem.

(b)

Nástup hráče 15 minut před zápasem k tréninku [za pozdní nástup sankce podle Oddílu 1.08 písm. f)].

(c)

Povinná účast družstva na zahájení utkání.

(d)

Sportovní úbor „dress code A“ nebo „dress code B“, družstvo musí nastoupit v jednotném úboru.
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platnost od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
Trofeje, price money:

(a)

Vítěz obdrží pohár „MISTR ČESKÉ REPUBLIKY“, první tři družstva sadu pěti medailí a diplom.

(b)

Mistr ČR reprezentuje ČR na Mistrovství Evropy družstev 3B v Portugalsku (Porto – dále jen „ME“) s příspěvkem sekce – cestovné, startovné a ubytování až do výše 50.000 Kč. Taktéž vicemistr ČR může reprezentovat
ČR na ME s příspěvkem sekce – cestovné, startovné a ubytování až do výše 25.000 Kč.

Oddíl 1.07

Sekce:

(a)

Právo výkladu a úprav Soutěžního řádu D4 3B ZS (dále jen „SŘ“), stanovení herního plánu a rozlosování,
přísluší pouze VV.

(b)

Rozlosování Extraligy a 1. ligy bude zveřejněno nejpozději do 31. 8. 2020 (20.00hod.).

(c)

Sekce zajistí trofeje – pohár pro vítěze a medaile za první, druhé a třetí místo v soutěži.

(d)

Sekce zajistí pro první tři družstva soutěže diplom.

(e)

Rozlosovaná hrací kola Extraligy a 1. ligy jsou plně v režii družstev a pořadatelů.

(f)

VV má právo pověřit svého zástupce funkcí delegáta sekce – jeho povinností je především dohled,
příp. kontrola dodržování povinností pořadatele, rozhodčího, hráčů atd.

(g)

Pořadatel domácího utkání Extraligy má právo požádat o finanční příspěvek (viz Oddíl 3.02).

i. příspěvek se týká výhradně utkání Extraligy (pořadatel utkání 1. ligy nemá na příspěvek nárok)

Oddíl 1.08

Sankce:

(a)

Družstvo za každé neodehrané jednotlivé utkání je sankcionováno samostatně dle bodu 5.5 Usnesení Valné
hromady ČMBS ze dne 27. 5. 2018, mimo administrativně pořádkové pokuty (dále jen „APP“) uváděné dle
článku 3.2.1 prováděcích pokynů k Disciplinárnímu řádu ČMBS (dále jen „DŘ“).

(b)

Odsouhlasen příspěvek 5.000 Kč na účet sekce za každé neodehrané utkání. Z této částky bude 1/2 zaslána
na účet domácího družstva na krytí výloh. Sportovně pak pokaždé kontumace utkání.

(c)

Při druhém neodehraném utkání navíc odpočet 2 bodů ve výsledkové tabulce.

(d)

Třetí neodehrané utkání znamená nejen sankce podle písmen (a), (b) a (c), ale i vyloučení ze soutěže.

i. diskvalifikace družstva a anulování výsledků družstva, dosažené výkony hráčů zůstávají v evidenci
(e)

Hráči se za nedodržení či porušení SŘ dle DŘ může udělit APP až 1.000 Kč.

(f)

Hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí včas ke svému zápasu. Současně je klubu, který diskvalifikovaný
hráč jako člen družstva reprezentuje, udělena pokuta 1.000 Kč.

(g)

Pořadatel anebo sekce při nedodržení SŘ postupuje při udělování sankcí podle DŘ, resp. podle příslušných
ustanovení z Usnesení Valné hromady sekce.

(h)

Sekce garantuje plnění všech svých závazků a nápravu případných chyb do 30 dnů.
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Článek II. HERNÍ SYSTÉM
Oddíl 2.01

Systém soutěže:

(a)

Systém soutěže doma/venku, jednotné časy zahájení utkání (zápasů) ve všech hernách – sobota 14:00 hod.
a neděle 11:00 hod. (pokud se družstva předem nedohodla jinak).

(b)

Hrají hráči z pozice D1 proti H1, D2 – H2, D3–H3 a D4–H4 (Domácí – Hosté).

i. při neúčasti jednoho z hráčů domácího/hostujícího družstva nastoupí takto oslabené družstvo se třemi hráči,
a to vždy na pozicích č. 1, 2 a 3
ii. hráč č. 4 družstva, které nastoupilo v kompletní sestavě, automaticky ve svém utkání zvítězil
iii. každé družstvo může do soutěže nastoupit oslabené o jednoho hráče maximálně 2x za sezónu; za každé další
utkání, kdy nastoupí pouze ve třech hráčích, zaplatí kompletnímu družstvu částku 1.000 Kč jako náhradu
za výdaje a čas hráče, který nemůže nastoupit k zápasu
iv. ve dvou hráčích nelze k utkání nastoupit, hodnotí se jako kontumovaný ve prospěch kompletního družstva
(c)

Bodování zápasu – vítězství 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. Skóre 8:0, 7:1, 6:2, 5:3, 4:4, 3:5, 2:6, 1:7, 0:8.

(d)

Stoly jsou určeny domácím družstvem. První kolo nastupují k zápasům hráči č. 3 a 4, druhé kolo nastupují
k zápasům hráči č. 1 a 2. Hráči v kolech zahajují ve stejný čas.

Oddíl 2.02

Nasazení hráčů v družstvu:

Kapitáni obou družstev nahlásí vrchnímu rozhodčímu před začátkem utkání sestavy družstev v utkání podle
aktuálního generálního průměru (dále jen „GP“) – hráči jsou seřazeni na pozice č. 1, 2, 3 a 4.

(a)

i. za správnost nasazení hráčů nese odpovědnost kapitán družstva
ii. do prvního utkání v sezoně je hráč nasazen podle platného GP – tzv. nasazený průměr, který je dostupný
ve výsledkovém servisu (JVG) sekce („Statistiky“ → „Nasazené průměry“ → „Disciplína“ → „Velký stůl“ →
„Trojband“), max. 4 roky zpět
iii. hráče, kteří GP podle podmínek bodu ii. nedisponují, nasadí do prvního utkání kapitán družstva
iv. dále jsou v průběhu sezóny hráči nasazováni podle aktuálního GP ze soutěží D4 3B ZS
v. výsledky zápasů je třeba do výsledkového servisu sekce (JVG) zadávat ihned po odehrání utkání, protože z nich
vychází správné nasazení hráčů družstva v případě dvou a více zápasů v jednom dnu či víkendu
(b)

Družstva nemohou do utkání nasadit hráče mimo soupisku klubu zveřejněnou před začátkem soutěže
[viz Oddíl 1.03 písm. (b)].

i. v případě, že má klub přihlášeny dvě a více družstev do stejné úrovně soutěže, zůstává náhradník po celý
zbytek sezony v družstvu, ve kterém odehrál svůj první zápas
ii. v případě, že má klub družstva v Extralize i 1. lize, může jakýkoliv hráč 1. ligy nastoupit za družstvo Extraligy,
avšak po čtvrtém odehraném zápase v Extralize se stává hráčem Extraligy a nemůže již nastoupit v 1. lize
iii. hráč družstva Extraligy za družstvo 1. ligy nastoupit nemůže
(c)

Za družstvo mohou nastoupit v jednom utkání max. dva cizí státní příslušníci – toto se netýká hráčů slovenské národnosti. Pro nasazení hráčů do prvního utkání se použije dostupný průměr ze zahraniční soutěže.
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Oddíl 2.03
(a)

Distance partií:

Extraliga

i. hráči na pozici č. 1 a 2 – 40 karambolů (bez omezení náběhů)
ii. hráči na pozici č. 3 a 4 – 40 karambolů (max. 60 náběhů)
(b)

1. liga

i. všichni čtyři hráči – 30 karambolů (max. 50 náběhů)

Oddíl 2.04

Časové limity na strk:

V utkáních Extraligy je povinný časový limit na strk 40 vteřin a zápis v „LiveScore“.

(a)

i. podrobný popis ovládání „LiveScore“ včetně návodu je k dispozici ve fóru sekce – vlákno „Webové počitadlo
výsledkového servisu“(https://www.jvg.cz/forum/prispevek/90-webove-pocitadlo-vysledkoveho-servisu/)
ii. v průběhu zápasu má hráč k dispozici 3x time-out
(b)

V utkáních 1. ligy je časový limit na strk 40 vteřin nepovinný, ale preferovaný.

i. v průběhu zápasu má hráč k dispozici 3x time-out

Oddíl 2.05

Výsledky Extraligy a 1. ligy:

(a)

Konečné pořadí v soutěži určují dosažené výsledky v pořadí body, skóre, GP družstva, nejlepší jednotlivý
průměr (dále jen „NJP“) družstva – vítězný, vzájemný zápas, GP jednotlivců v družstvu a NJP jednotlivců
v družstvu.

(b)

Vítěz Extraligy soutěže D4 3B ZS – „MISTR ČR – DRUŽSTVA D4 ZS 3B 2020–2021“.

(c)

Poslední družstvo Extraligy (8. pozice) sestupuje pro následující sezónu do 1. ligy, vítěz 1. ligy postupuje
pro následující sezónu do Extraligy.

(d)

Družstvo, které se v Extralize umístilo na předposledním místě (7. pozice) sehraje systémem „doma/venku“
(nebo po dohodě na neutrálních stolech) dvě utkání s družstvem, které skončilo v 1. lize na druhém místě
(tzv. baráž).

i. družstvo, které zvítězí (body, karamboly, nejvyšší série, NJP, los), postupuje do Extraligy, poražený sestupuje
do 1. ligy, resp. v 1. lize zůstává
ii. limity zápasů – viz Oddíl 2.03 písm. (a)
iii. při utkáních probíhá zápis do „LiveScore“ s časovým omezením 40 vteřin na strk (3x time-out)
iv. hráči jsou do prvního utkání baráže nasazeni podle průměru z ukončených soutěží D4 3B ZS dané sezony;
pokud hráč zápas v soutěžích D4 3B ZS v dané sezoně neodehrál, tak je nasazen dle platného GP ze sezony,
max. 4 roky zpět; při nasazení hráčů do druhého utkání se postupuje stejně jako při prvním utkání baráže
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Článek III. POŘADATEL
Oddíl 3.01

Povinnosti pořadatele:

(a)

Pořadatel (právnická osoba) přebírá od sekce plnou odpovědnost za zdárný průběh utkání. Garantuje dodržování obecných pravidel a předpisů ČMBS včetně SŘ.

(b)

Pořadatel musí disponovat min. dvěma stoly o rozměrech 284 x 142 cm odpovídající kvality.

(c)

Pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, především sukna a koulí.

i. po každém kole pořadatel čistí stoly včetně mantinelů (vysavač) a koule
(d)

Pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na utkání.

i. jak stolový rozhodčí tak zapisovatel musí být společensky oblečeni („dress code R“)
ii. každý rozhodčí musí být seznámen s dokumentem „2020-21 ROZHODČÍ“ (viz www stránky sekce) a jakoukoliv
spornou situaci řešit dle tohoto dokumentu
(e)

Na utkání se vztahují antidopingové předpisy stanovené Antidopingovým výborem ČR. V průběhu soutěží
platí zákaz konzumace alkoholických nápojů – kouření včetně elektronických cigaret je povoleno pouze mimo
prostory určené pro hru.

(f)

Platí ústrojová kázeň – hráč sportovní úbor stupně min. „dress code B“ a jednotné oblečení družstva.

(g)

Pro pořadatele utkání Extraligy platí povinný zápis výsledků skrze „LiveScore“ výsledkového servisu (JVG)
sekce a povinnost hry na časové omezení (40 vteřin/strk).

i. podrobný popis ovládání „LiveScore“ včetně návodu je k dispozici ve fóru sekce – vlákno „Webové počitadlo
výsledkového servisu“(https://www.jvg.cz/forum/prispevek/90-webove-pocitadlo-vysledkoveho-servisu/)
(h)

Pro pořadatele utkání 1. ligy není povinné používat „LiveScore“, avšak zápis výsledků do výsledkového
servisu (JVG) se provádí ihned po odehrání utkání.

(i)

Pořadatel provede před prvním nebo druhým kolem zahájení utkání a představení všech hráčů.

i. každý hráč utkání musí být zahájení přítomen
ii. vrchní rozhodčí před začátkem každého kola přečte složení zápasů včetně nominovaného rozhodčího a stolu,
na kterém se zápas odehraje
Pořadatel dodržuje a zajišťuje každému hráči trénink. Hostující hráč má právo na 10 minut tréninku, domácí
5 minut tréninku. Přesnou délku tréninku kontroluje stanovený stolový rozhodčí a hráči zahlásí poslední
minutu tréninku.

(j)

Oddíl 3.02

Finance:

(a)

Pořadatel využije svého práva požádat o příspěvek stanovený v dokumentu „SAZEBNÍK sekce karambol“.

(b)

Pořadatel domácího utkání Extraligy obdrží od sekce příspěvek 600 Kč pro zajištění financování stolových
rozhodčích a vrchního rozhodčího, který zabezpečuje správu výsledkového servisu (JVG).

Platnost tohoto SŘ je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
vypracoval Mgr. Roman Szczeponiec
za VV viceprezident Libor Bača
v Praze dne 2. 7. 2020
aktualizace 16. 9. 2020
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