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Článek I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Oddíl 1.01

Status:

(a)

Turnaj jednotlivců (dále jen „turnaj“) – Mistrovství České republiky (dále jen „MČR“) – v trojbandu (dále jen
„3B“) na závodním stole (dále jen „ZS“).

(b)

Pořadatel turnaje (dále jen „pořadatel“) MČR 3B ZS pro sezónu 2020–2021 bude zveřejněn v kalendáři soutěží
a turnajů, jenž je dostupný na webu Českomoravského billiardového svazu (dále jen „ČMBS“), sekce karambol ČMBS (dále jen „sekce“), a ve výsledkovém servisu sekce (dále jen „JVG“).

Oddíl 1.02

Právo účasti:

Přihlásit se do turnaje má právo každý člen klubu (dále jen „hráč“) ČMBS splňující tyto podmínky:

(a)

i.

hráč je řádně přihlášen 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;

ii. hráč splňuje podmínky pro nasazení do MČR, které je uzavřeno (viz Oddíl 1.06) pro 16 nominovaných hráčů
(dále jen „TOP 16“);
iii. hráč musí být občanem České republiky;
iv. klub, ve kterém je hráč evidován, má splněny závazky směrem k ČMBS (členský příspěvek klubu);
v. klub, ve kterém je hráč evidován, má splněny závazky směrem k sekci – 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.

Oddíl 1.03

Přihlášky:

(a)

VV zveřejní nominaci hráčů (včetně náhradníků) na turnaj v JVG do 20:00 hod. neděle druhého kalendářního
týdne před konáním turnaje.

(b)

Odhlášení z turnaje bez sankcí [viz Oddíl 1.09 písm. (a)] je možné do dvou dnů po uzávěrce přihlášek,
tzn. do úterý 20:00 hod.

i.

v takovém případě budou osloveni náhradníci [viz Oddíl 1.06 písm. (a) bod iv.)]

Oddíl 1.04

Startovné:

(a)

Výše poplatku za start do turnaje – 1.000 Kč.

(b)

Poplatek za startovné neplatí kategorie kadet, junior, ženy a dívky.

i.

hradí pořadatel a bude proplaceno sekcí na podkladě řádného vyúčtování turnaje

Poplatek za startovné se platí pořadateli v hotovosti v místě konání turnaje.

(c)

Oddíl 1.05

Hráč:

(a)

Prezentace hráče na turnaji nejpozději 15 minut před jeho slavnostním zahájením [viz Oddíl 3.01 písm. (j)].

(b)

Povinná účast konkrétních hráčů na vypsaných ceremoniích [viz Oddíl 3.01 písm. (j) a (l)] dle harmonogramu
turnaje.

(c)

Sportovní úbor hráče na turnaji „dress code A“.

(d)

Nástup hráče 10 minut před každým vlastním zápasem [za pozdní nástup sankce podle Oddílu 1.09 písm. (c)].
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Trénink hráče:

(e)

i.

před startem hlavní soutěže turnaje má každý hráč nárok na 15 minut tréninku;

ii. harmonogram tréninků může být po dohodě (zejména hráči mezi sebou) přizpůsoben jejich individuálním časovým potřebám [viz Oddíl 2.04 písm. (b), (c) a (d)];
iii. před svým zápasem může hráč trénovat max. 5 minut.

Oddíl 1.06

Nasazení hráčů:

Turnaj je vyhrazen pro TOP 16 dle následujících nominačních kritérií:

(a)

i.

hráč nasazený na pozici č. 1 – obhájce titulu ze sezóny 2019–2020

ii. hráči nasazení na pozice č. 2 až č. 16 – seřazeni podle aktuálního generálního průměru (dále jen „GP“)
ze soutěží řízených VV (JVG = „Statistiky“ → „Rozsah“ → „Pouze nejvyšší akce“) v sezóně 2020–2021, když
rozhodnou dobou je 18:00 hod. termínu uvedeného v Oddíle 1.03 písm. (a)
➢ prvních šest hráčů konečného pořadí seriálu Velké ceny sezóny 2020–2021 (dále jen „VC 3B ZS“)
➢ nejlepších sedm hráčů podle aktuálního GP ze sezóny 2020–2021 [hráč musí mít odehráno min. 10 zápasů
v soutěžích řízených VV, tj. VC 3B ZS, Extraliga D4 3B ZS, 1. liga D4 3B ZS, Extraliga Čechy D2 3B ZS, Extraliga Morava D2 3B ZS, MČR D2 3B ZS (vyjma hracího systému „scotch double“) a jiné] – do pořadí aktuálního
GP nebudou zahrnuti hráči podle bodu i. a bodu ii. první odrážky
➢ jeden hráč „divoká karta“ VV
➢ jeden hráč „divoká karta“ pořadatele
iii. v případě, že hráč hrající v zahraničí nedosáhne v soutěžích/turnajích řízených VV na aktuální GP (podle bodu ii.
druhé odrážky), budou do aktuálního GP započítány jeho odehrané zápasy v zahraničních soutěžích
iv. náhradníci – pokud se z turnaje odhlásí hráč nominovaný na základě
➢ bodu i., náhradníkem bude nejlepší hráč konečného pořadí VC 3B ZS
➢ bodu ii. první odrážky, náhradníkem bude následující hráč konečného pořadí VC 3B ZS
➢ bodu ii. druhé odrážky, náhradníkem bude následující hráč podle aktuálního GP ze sezóny 2020–2021
➢ bodu ii. třetí a čtvrté odrážky, náhradníkem bude hráč, jemuž byla udělena nová „divoká karta“

Oddíl 1.07

Vítěz turnaje získává pohár „MISTR ČESKÉ REPUBLIKY“ a nejlepší čtyři hráči turnaje medaile za první, druhé
a třetí místo (2x).

(a)

i.
(b)

diplomy jsou k dispozici na webu sekce

Prize money – pořadatel garantuje finanční odměny za první až osmé místo v turnaji v souhrnné výši min.
21.000 Kč.

i.

1. místo – 8.000 Kč, 2. místo – 4.000 Kč, 3. místo – 2.000 Kč (2x), 5. až 8. místo – 1.250 Kč

Pořadatel může na své náklady navýšit částku finančních odměn [tím není dotčeno ustanovení písmene (b)],
a/nebo zajistit věcné ceny.

(c)

i.
(d)

odměny (finanční, věcné) pořadatel rozděluje podle vlastní úvahy

Vítěz MČR obdrží od sekce „kredit“ ve výši 5.000 Kč na osobní sportovní rozvoj, který ale může použit
výhradně na zahraniční akce (startovné, cestovné a ubytování).

i.
(e)

Trofeje, prize money, nominace:

sekce finanční částku vyplácí na podkladě řádného vyúčtování a předložení příslušných dokladů

Vítěz MČR má právo reprezentovat Českou republiku na nejbližším možném Mistrovství Evropy a Mistrovství
světa jednotlivců.
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Oddíl 1.08

Sekce:

(a)

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

(b)

Rozlosování turnaje bude vždy zveřejněno nejpozději do 20:00 hod. první středy po neděli, kdy byla uzavřena
nominace TOP 16 [viz Oddíl 1.03 písm. (a)].

(c)

Sekce zajistí trofeje – pohár pro celkového vítěze a medaile za první až třetí místo v turnaji.

(d)

VV pořadatelům finanční zálohy pro potřeby zajištění turnaje neposkytuje – po ukončení turnaje proběhne
vyúčtování podle dokumentu „2020-21 SAZEBNÍK – sazebník příspěvků repre, turnaje, soutěže“.

(e)

VV má právo pověřit svého zástupce funkcí delegáta sekce (dále jen „delegát) – jeho povinností je především
dohled, příp. kontrola dodržování povinností pořadatele, stolových rozhodčí (dále jen „rozhodčí“), hráčů atd.

Oddíl 1.09

Sankce:

Za pozdější odhlášení hráče z turnaje [viz Oddíl 1.03 písm. (b)] nebo neúčast hráče na turnaji, na který byl
nominován [viz Oddíl 1.03 písm. (a)], se udělí klubu, ve kterém je hráč evidován, administrativně pořádková
pokuta (dále jen „APP“) podle článku 8.3.3 Disciplinárního řádu ČMBS (dále jen „DŘ“), ve výši 1.500 Kč.

(a)

i.

pořadatel obdrží částku 1.000 Kč od sekce ve vyúčtování turnaje [viz Oddíl 1.08 písm. (d)]

(b)

Hráči se za nedodržení či porušení SŘ může podle článku 3.1.1 prováděcích pokynů k DŘ udělit APP ve výši
až 1.000 Kč.

(c)

Hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí včas ke svému zápasu.

(d)

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

(e)

Sekce garantuje plnění všech svých závazků a nápravu případných chyb do 30 dnů.

Článek II. HERNÍ SYSTÉM
Oddíl 2.01
(a)

Hlavní soutěž – finálový turnaj:

Hráči (TOP 16)

i.

hlavní soutěž hraje TOP 16 ve čtyřech skupinách po čtyřech hráčích systémem „každý s každým“ (dále jen
„skupina“)

ii. skupina se hraje podle klíče 1–4 a 2–3, poté hrají proti sobě vítězové a poražení, dále 1 proti zbývajícímu
soupeři, a nakonec poslední zápas skupiny
iii. sejdou-li se v téže skupině dva hráči stejného klubu, vždy spolu hrají v prvním kole; v případě, že jsou do stejné
skupiny přiděleni tři nebo čtyři hráči stejného klubu, v prvním kole proti sobě hrají dva nejvýše nasazení hráči
stejného klubu a další rozlosování zápasů se tomu přizpůsobí
iv. pořadatel je povinen hráči mezi jednotlivými zápasy poskytnout přestávku v min. délce 20 minut
v. hráč může v jednom dni odehrát max. tři zápasy
(b)

Rozdělení hráčů do skupin

i.

hlavní soutěž pro TOP 16
skupina A — hráči č. 1, 8, 9, 16
skupina B — hráči č. 2, 7, 10, 15
skupina C — hráči č. 3, 6, 11, 14
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skupina D — hráči č. 4, 5, 12, 13
➢ 2 stoly → 16 kol turnaje = 12 kol skupin + 2 kola čtvrtfinále, semifinále a finále
➢ 3 stoly → 12 kol turnaje = 8 kol skupin + 2 kola čtvrtfinále, semifinále a finále
➢ 4 stoly → 9 kol turnaje = 6 kol skupin + čtvrtfinále, semifinále a finále

Postup a výsledné pořadí hráčů ve skupinách

(c)

i.

pořadí ve skupinách určují pouze výsledky ze skupiny

ii. první dva hráči z každé skupiny postupují do čtvrtfinále
iii. o pořadí ve skupinách rozhodují tato kritéria (v tomto pořadí): body, GP, první nejvyšší série (dále jen „NS1“),
druhá nejvyšší série (dále jen „NS2“), nejlepší jednotlivý průměr (dále jen „NJP“) – vítězný, vzájemný zápas,
postup hráče výše nasazeného do turnaje
(d)

Vyřazovací část

i.

čtvrtfinále je určeno pořadím hráčů ve skupinách; hráči jsou seřazeni dle výsledků ve skupinách (body, GP, NS1,
NS2, NJP a los) na pozice 1 až 8 podle klíče 1–8, 4–5, 2–7 a 3–6

ii. ve vyřazovací části při remíze následuje rozstřel, a to i opakovaně na jeden náběh; pořadí hráčů se nemění,
zůstává shodné se zápasem; zápas pokračuje bez přestávky až do rozhodnutí
iii. o konečném pořadí v turnaji poražených čtvrtfinalistů a semifinalistů rozhoduje odehraný průměr ze čtvrtfinále
a semifinále

Oddíl 2.02

Limity zápasů:

(a)

hlavní soutěž (skupiny) – 35 karambolů bez omezení náběhů (90 minut, 2x time-out)

(b)

čtvrtfinále – 40 karambolů bez omezení náběhů (120 minut, 3x time-out)

(c)

semifinále – 40 karambolů bez omezení náběhů (120 minut, 3x time-out)

(d)

finále – 40 karambolů bez omezení náběhů (120 minut, 3x time-out)

Oddíl 2.03

Časové limity na strk:

V zápasech turnaje je povinný časový limit na strk 40 vteřin a zápis v „LiveScore“ JVG.

(a)

i.

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

Oddíl 2.04

Harmonogram turnaje:

(a)

Stoly pro čtvrtfinále, semifinále a finále turnaje určí losem vrchní rozhodčí. Pořadatel po dohodě s vrchním
rozhodčím může pro finále určit stůl, který bude z mediálních důvodů příhodnější (např. natáčení obrazového
záznamu, viditelnost reklamy, větší prostor pro diváky apod.).

(b)

V tabulce znázorněn příklad herního plánu na dvou stolech (vyřazovací část v neděli):

KOLO
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK

ČAS KONÁNÍ
PÁ 11:00
PÁ 11:15
PÁ 11:30
PÁ 11:45
PÁ 12:00
PÁ 12:15
PÁ 12:30

STŮL 1
A4
A1
B4
B1
C4
C1
D4

STŮL 2
A3
A2
B3
B2
C3
C2
D3
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TRÉNINK

PÁ 12:45
D1
D2
PÁ 13:45
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MČR
1. KOLO
PÁ 14:00
A1 – A4
A2 – A3
2. KOLO
PÁ 15:30
B1 – B4
B2 – B3
3. KOLO
PÁ 17:00
C1 – C4
C2 – C3
4. KOLO
PÁ 18:30
D1 – D4
D2 – D3
5. KOLO
PÁ 20:00
VÍTĚZOVÉ A
VÍTĚZOVÉ B
6. KOLO
SO 10:00
VÍTĚZOVÉ C
VÍTĚZOVÉ D
7. KOLO
SO 11:30
PORAŽENÍ B
PORAŽENÍ A
8. KOLO
SO 13:00
PORAŽENÍ D
PORAŽENÍ C
9. KOLO
SO 14:30
A1 - 3. ZÁPAS
B1 – 3. ZÁPAS
10. KOLO
SO 16:00
C1 – 3. ZÁPAS
D1 – 3. ZÁPAS
11. KOLO
SO 17:30
ZBÝVAJÍCÍ B
ZBÝVAJÍCÍ A
12. KOLO
SO 19:00
ZBÝVAJÍCÍ D
ZBÝVAJÍCÍ C
NE 09:50
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FINÁLOVÉHO DNE
ČTVRTFINÁLE
NE 10:00
4–5
3–6
ČTVRTFINÁLE
NE 12:00
1–8
2–7
SEMIFINÁLE
NE 14:00
VÍTĚZOVÉ 1 – 8 a 4 – 5
VÍTĚZOVÉ 2 – 7 a 3 – 6
FINÁLE
NE 16:00
VÍTĚZOVÉ SEMIFINÁLE (los stolu nebo volba pořadatele)
IHNED PO SKONČENÍ FINÁLOVÉHO ZÁPASU SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ MČR
(c)

V tabulce znázorněn příklad herního plánu na třech stolech (vyřazovací část v neděli):

KOLO
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK

ČAS KONÁNÍ
STŮL 1
STŮL 2
STŮL 3
PÁ 11:00
A4
A3
B4
PÁ 11:15
A1
A2
B1
PÁ 11:30
B3
C4
C3
PÁ 11:45
B2
C1
C2
PÁ 12:00
D4
D3
PÁ 12:15
D1
D2
PÁ 13:00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MČR
1. KOLO
PÁ 13:30
A1 – A4
A2 – A3
B1 – B4
2. KOLO
PÁ 15:30
B2 – B3
C1 – C4
C2 – C3
3. KOLO
PÁ 17:30
D1 – D4
D2 – D3
VÍTĚZOVÉ A
4. KOLO
PÁ 19:30
VÍTĚZOVÉ B
VÍTĚZOVÉ C
VÍTĚZOVÉ D
5. KOLO
SO 10:00
PORAŽENÍ A
PORAŽENÍ B
PORAŽENÍ C
6. KOLO
SO 12:00
PORAŽENÍ D
A1 – 3. ZÁPAS
B1 – 3. ZÁPAS
7. KOLO
SO 14:00
C1 – 3. ZÁPAS
D1 – 3. ZÁPAS
ZBÝVAJÍCÍ A
8. KOLO
SO 16:00
ZBÝVAJÍCÍ B
ZBÝVAJÍCÍ C
ZBÝVAJÍCÍ D
ČTVRTFINÁLE
SO 18:30
4–5
3–6
ČTVRTFINÁLE
SO 20:30
1–8
2–7
NE 10:50
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FINÁLOVÉHO DNE
SEMIFINÁLE
NE 11:00
VÍTĚZOVÉ 1 – 8 a 4 – 5
VÍTĚZOVÉ 2 – 7 a 3 – 6
(los stolů)
FINÁLE
NE 14:00
VÍTĚZOVÉ SEMIFINÁLE (los stolu nebo volba pořadatele)
IHNED PO SKONČENÍ FINÁLOVÉHO ZÁPASU SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ MČR
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(d)

platnost od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021

V tabulce znázorněn příklad herního plánu na čtyřech stolech (vyřazovací část v neděli):

KOLO
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK
TRÉNINK
1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
ČTVRTFINÁLE
SEMIFINÁLE
FINÁLE

ČAS KONÁNÍ
STŮL 1
STŮL 2
STŮL 3
STŮL 4
PÁ 13:00
A4
A3
B4
B3
PÁ 13:15
A1
A2
B1
B2
PÁ 13:30
C4
C3
D4
D3
PÁ 13:45
C1
C2
D1
D2
PÁ 14:30
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MČR
PÁ 15:00
A1 – A4
A2 – A3
B1 – B4
B2 – B3
PÁ 17:00
C1 – C4
C2 – C3
D1 – D4
D2 – D3
PÁ 19:00
VÍTĚZOVÉ B
VÍTĚZOVÉ D
VÍTĚZOVÉ A
VÍTĚZOVÉ C
SO 11:00
PORAŽENÍ C
PORAŽENÍ A
PORAŽENÍ D
PORAŽENÍ B
SO 13:00
D1 – 3. ZÁPAS
B1 – 3. ZÁPAS
C1 – 3. ZÁPAS
A1 – 3. ZÁPAS
SO 15:00
ZBÝVAJÍCÍ A
ZBÝVAJÍCÍ C
ZBÝVAJÍCÍ B
ZBÝVAJÍCÍ D
SO 18:00
1–8
2–7
3–6
4–5
NE 10:45
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FINÁLOVÉHO DNE
NE 11:00
VÍTĚZOVÉ 1 – 8 a 4 – 5
VÍTĚZOVÉ 2 – 7 a 3 – 6
(los stolů)
NE 14:00
VÍTĚZOVÉ SEMIFINÁLE (los stolu nebo volba pořadatele)
IHNED PO SKONČENÍ FINÁLOVÉHO ZÁPASU SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ MČR

Návrh harmonogramů podle písmen (b), (c) a (d) je nezávazný, pořadatel je může upravit podle svých potřeb
nebo možností (zejména materiální a lidské zdroje).

(e)

Článek III. POŘADATEL
Oddíl 3.01

Povinnosti pořadatele:

(a)

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

(b)

Pořadatel zajistí odpovídající podmínky a prostor k prezentaci sponzorů ČMBS.

(c)

Pořadatel musí disponovat min. dvěma ZS (rozměr 284 x 142 cm) přiměřené kvality – sukno, mantinely atd.

i.
(d)

při více stolech musí být rozlosování upraveno [viz Oddíl 2.04 písm. (c) a (d)]

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

i.

nové sukno Iwan Simonis 300 a mantinely PreciShot, nové koule Super Aramith Pro-Cup Prestige

ii. po každém kole pořadatel čistí stoly včetně mantinelů (vysavač) a koule
(e)

Pořadatel dbá v nejvyšší možné míře na správné dodržování časového harmonogramu turnaje.

(f)

Pořadatel zajistí nezbytné množství rozhodčích na turnaji – v hlavní soutěži i ve všech úrovních kvalifikace.

i.

rozhodčí je seznámen s dokumentem „2020-21 ROZHODČÍ – směrnice CEB“ (dostupné na webu sekce a v JVG)
a jakoukoliv spornou situaci musí být schopen řešit dle této směrnice (příp. po konzultaci s vrchním rozhodčím)

ii. rozhodčí musí být společensky oblečen („dress code R“)
(g)

Pořadatel vybírá od hráčů startovné (viz Oddíl 1.04), které obvykle předá delegátovi. Prize money vyplácí
na konci turnaje hráčům delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí [viz písmeno (l) bod v.].

(h)

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

(i)

Pro pořadatele platí povinný zápis výsledků skrze „LiveScore“ JVG sekce a povinnost hry na časové omezení
(40 vteřin/strk).
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podrobný popis ovládání „LiveScore“ JVG včetně návodu je k dispozici ve fóru sekce – vlákno „Webové počitadlo výsledkového servisu“ (https://www.jvg.cz/forum/prispevek/90-webove-pocitadlo-vysledkoveho-servisu/)

Pořadatel vždy provede slavnostní zahájení turnaje a finálového dne podle vydaných propozic – harmonogramu turnaje (viz Oddíl 2.04), dostupných v JVG.

(j)

i.

každý hráč příslušné fáze turnaje musí být přítomen na slavnostním zahájení turnaje, resp. finálového dne

ii. úvod slavnostního zahájení zajišťuje delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí (příklad formulace
textu „Dovolte, abych Vás jménem Českomoravského biliardového svazu přivítal na X. ročníku Mistrovství
České republiky v disciplíně trojband, jehož pořadatelství se pro tuto sezónu 2020–2021 ujal klub …“)
iii. vrchní rozhodčí, který je stanoven v propozicích, seznámí hráče s parametry turnaje (program zápasů, limity
zápasů, časové omezení na strk atd.)
iv. vrchní rozhodčí představí hráče hlavní soutěže turnaje a finálového dne (jméno, název klubu, nasazený průměr
aj.) – při slavnostním zahájení turnaje jako posledního představí úřadujícího mistra České republiky (pokud
se účastní turnaje) nebo prvního nasazeného hráče; může představit i rozhodčí
v. po představení všech hráčů delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí oficiálně zahájí turnaj (text
„Jménem Českomoravského biliardového svazu oficiálně prohlašuji toto Mistrovství České republiky
za zahájené.“)
vi. vrchní rozhodčí před začátkem každého kola přečte složení zápasů včetně nominovaného rozhodčího a stolu,
na kterém se zápas odehraje
(k)

Pořadatel dodržuje a zajišťuje každému hráči trénink [viz Oddíl 1.05 písm. (e)]. Přesnou délku tréninku kontroluje stanovený rozhodčí a hráči zahlásí poslední minutu tréninku.

(l)

Pořadatel provede po finálovém zápase slavnostní ukončení turnaje.

i.

povinnost účasti se týká všech čtyř hráčů, kteří se umístili na 1. až 3. místě v konečném pořadí turnaje; ostatní
hráči, kteří se do semifinále turnaje neprobojovali, mají také právo zúčastnit se jeho slavnostním ukončení

ii. vrchní rozhodčí je povinen zkontrolovat, zda nedošlo k překonání českého rekordu, a to jak u jednotlivého
hráče, tak u GP turnaje – pokud byl rekord překonán, poukáže na tuto skutečnost v rámci vyhlášení konečných
výsledků
iii. delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí zhodnotí turnaj po organizační stránce
iv. vrchní rozhodčí přečte konečné pořadí turnaje, přičemž u každého hráče uvede klub, body, NJP, sérii a GP
v. delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí při vyhlášení hráčů, kteří se umístili na 1. až 8. místě
v konečném pořadí turnaje, předá hráčům trofeje a finanční odměny [prize money – viz Oddíl 1.07 písm. (a), (b)
a (c)]
vi. po vyhlášení výsledků delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí oficiálně ukončí turnaj (text „Jménem
Českomoravského biliardového svazu oficiálně prohlašuji tento X. ročník Mistrovství České republiky
v trojbandu pro sezónu 2020–2021 za ukončený.“)
(m)

Pořadatel je povinen zajistit živý přenos z celého průběhu turnaje.

i.

on-line přenos a archivní videosoubor budou dostupné v JVG

ii. ČMBS si vyhrazuje právo umístit do živého přenosu loga svých partnerů
(n)

Pořadatel v max. možné míře (podle svých možností) vynakládá prostředky na propagaci turnaje:

i.

nejpozději měsíc před začátkem turnaje povinnost publikovat oficiální plakát včetně log ČMBS a jeho partnerů;

ii. k propagaci využít především sociálních sítí (pořadatele i ČMBS);
iii. pokusit se zajistit přítomnost kamer regionálního či celostátního TV kanálu, příp. zabezpečí krátkou video
reportáž z průběhu turnaje;
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iv. zajistit oficiální pozvání představitelů města či obce, kde se turnaj koná;
v. průběžně pořizovat fotografie, které během či po skončení turnaje publikuje na webových stránkách a sociálních sítích ČMBS.
(o)

Podmínkou získání příspěvku od sekce za uspořádání MČR je zaslání krátkého shrnutí dění na turnaji
ve formátu dokumentu Word a min. tří fotografií na emailovou adresu liborbaca@seznam.cz.

Platnost tohoto SŘ je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.
vypracovali Mgr. Roman Szczeponiec
a za VV viceprezident Libor Bača
schváleno VV
v Praze dne 12. 7. 2020
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