
 

- - -

- - -

-  

 

-

-

-

-

konec přihlášek neděle do 20.00hod, dva týdny před akcí /tj. neděle 2.týden před konáním/

- odhlášení bez sankcí je možné do úterý 20.00hod, tj. dva dny po uzávěrce přihlášek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sankce

-

-

-

Rozhodčí

-

-

-

přinejmenším první čtyři ve finálovém turnaji obdrží věcné ceny dle možností pořadatele

1.3

Jaroslav Mrkvička

1
1.1

přebor ZS 3B VČR - série tří  kvalifikačních a jednoho finálového turnaje jednotlivců

ZS 3B VČR - Všeobecná ustanovení

východočeského regiónu v trojbandu na závodním stole

prezident ČMBS Aleš Šlamborgarant

aktualizace platnost

další kolo pak hráči, kteří dohráli předcházející kolo

Ladislav Poláček předseda oblasti VČO

Hráč

31.10.2021-30.6.2022-31.10.2021

SOUTĚŽNÍ ŘÁD PŘEBOR ZS 3B VČR

vydáno

1.2

1.7

1.4

1.6

1.5

1.8

přinejmenším prvních šest v každém kvalifikačním turnaji obdrží věcné ceny dle možností pořadatele

v průběhu všech turnajů platí zákaz konzumace alkoholických nápojů,

Status

Právo účasti

Přihlášky

Startovné

Trofeje

startovné neplatí kategorie kadet, junior, ženy a dívky /hradí pořadatel, bude proplaceno VV regionu VČO/

právo přihlásit se má každý evidovaný člen matrikou ČMBS splňující:

člen je řádně přihlášen jako hráč VČO do sezóny 

klub má splněny závazky směrem k ČMBS /čl.příspěvek klubu/

startovné do turnaje 150,-, platba hotově v místě turnaje

hráč je diskvalifikován ze zápasu, pokud nenastoupí řádně a včas ke svému zápasu
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pořadatel zajistí supervizora rozhodčích pro opravy a řádný chod zobrazovací techniky

1.9

pořadatel provádí zápis výsledků do výsledkového servisu on-line, nejdéle v den odehrání

přihláška hráče musí být podána v termínu, pouze na webu sekce do výsledkového servisu,

prezentace hráče na turnaji nejpozději 15min před prvním utkáním turnaje

nástup hráče 10min před zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz.sankce/

pořadatel dbá na dodržování časového harmonogramu akce a zajištění odpovídajícího hracího materiálu

klub má splněny závazky směrem k sekci /poplatek hráče za start do sezóny apod./

hráč, pozdější odhlášení, neúčast na turnaji - dle DŘ APP pokuta klubu 250,-

vítěz finálového turnaje, přeborník VČR, obdrží pohár od VV Regionu

sportovní úbor pro region - přinejmenším dress code B, v případě pochybností přísluší konečné rozhodnutí 

ředitelství turnaje

Pořadatel

TJ BIŽUTERIE Jablonec nad Nisou, TJ Starý Harcov Liberec a TJ Dvůr Králové, kluby přebírají plnou odpovědnost 

a garantují zdárný průběh akce,  nesou plnou odpovědnost za dodržení obecných pravidel a předpisů ČMBS 

včetně tohoto SŘ

kouření včetně elektronických cigaret je povoleno pouze mimo prostor herny

hráč nedodržení či porušení soutěžního řádu dle - DŘ APP pokuta klubu 250,-

pro kvalifikační turnaje slouží přihlašování v oddíle "soutěže", pro finálový turnaj v oddíle "turnaje"

rozhodčí turnaje se účastní všichni hráči turnaje,  první kolo turnaje soudcují hráči skupiny C



 

Termíny

-

Systém

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Limity

-

-

-

-

-

-

-

-

-

v play off musí být vítěz partie, při remíze opakovaně rozstřel na jeden náběh bez omezení karambolů,

pořadí hráčů zůstává shodné s partií, zápas pokračuje bez přestávky až do rozhodnutí, limit 40 sec/strk

-

-

Finálový turnaj

4x základní skupina - nasazení dle kvalifikačních BODŮ viz 2.3.2,  play-off 1. a 2. hráč ve skupině

play-off, pro nejlepších 8 hráčů (4x vítěz skupiny, 4x druhý)

před rozlosováním turnaje může pořadatel využít práva udělení divoké karty a přeřadit hráče

Divoká karta, Doplnění soupisky

z pozice 15 na místo náhradníka, pořadatel má právo v případě neočekávané neúčasti doplnit soupisku

play-off, nasazení Z systém pouze do ČF dle kritéria v pořadí: body, GP, NJP, NS - vše ze skupin

na turnaj bude ze seznamu přihlášených nasazeno max. 12 hráčů, ostatní zůstávají náhradníky, pozice 1 

z pozice 12 na místo náhradníka, pořadatel má právo v případě neočekávané neúčasti doplnit soupisku

15 nejlepších dle GP 3B ZS (GP aktuální pokud není, pak nasazeného do sezóny ne starší než 2019/20), 

případně přepočteného GP 3B MS (GP aktuální pokud není, pak nasazeného do sezóny ne starší 2019/20),

před rozlosováním každého turnaje může pořadatel využít práva udělení divoké karty a přeřadit hráče

vybere se pouze duel nejvýše nasazených, rozlosování se upraví dle tohoto parametru

maximální počet účastníků: kvalifikační turnaj 15 (3 skupiny x 5 hráčů), finálový turnaj 12 (4 x3)

limit partie ZS  20 karambolů / na 20 náběhů / 40min (včetně tréninku 2x 3min)

limit partie SF a F: 25 karambolů / na 25 náběhů / 60min

3x skupina (max. 5 hráčů) každý s každým, nasazení dle GP

2.2.1

limit partie ČF (TOP 8) 1-8,: 20 karambolů / na 25 náběhů / 50min

čas na strk : 40s , TIME (time-out : prodloužení času na strk o 40sec) -  1x za partii

los stolů ČF nasazení hráči 1 a 2, SF nejvýše nasazený, F se hraje vždy na stole č.1

hraje se vždy vyrovnávací náběh, ve skupinách může být remíza

na každý turnaj se ze soupisky přihlášených nasadí max. 15 hráčů, ostatní zůstávají náhradníky

2.2.1

trénink před utkáním jednotně 3min, dalších 10 min lze využít před turnajem dle rozpisu

hraje se vždy vyrovnávací náběh, ve skupinách může být remíza

pauza mezi zápasy pro jednoho hráče 5min

Limity kvalifikační turnaj

1.9

2
2.1

2.1.1 Kvalifikační turnaj

obecné nasazení do skupin je otočený Z systém - viz 2.3

ZS 3B VČR - Herní systém

může pořadatel doplnit hráčem v místě a čase konání turnaje, to platí i při neobsazenosti turnaje

pokud jsou ve skupině dva hráči jednoho klubu, hraje se jejich zápas v prvním kole, pokud více, 

2.1.2

limit partie 15 karambolů / na 15 náběhů / 30min (včetně tréninku 2x 3min)

pauza mezi zápasy pro jednoho hráče 5min

2.2

Limity finálový turnaj

2.1.3
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divoká karta se uděluje před rozlosováním turnaje nejdéle 7 dnů před vlastním turnajem

při odstoupení hráče po rozlosování zaujme jeho místo náhradník, pokud toto nelze již z časových důvodů

hráči z 3.míst skupin odehrají před započetím play-off  jedno dopňkové kolo - pouze utkání 1-4 a 2-3, nasazení 

dle kritéria v pořadí: body, GP, NJP, NS - vše ze skupin, nejlépe postavený hráč losuje stůl. Tato utkání se 

započítají do konečného pořadí hráčů na 9.-12. místě (body, GP, NJP, NS), limit partií 20/20.

stávající přeborník ZS 3B 2019-2020, pozice 2-11 -TOP 10 nejlepších v zisku kvalifikačních BODŮ,   

pozice 12 hráč s nejlepším GP 2021/22 mimo TOP10   

Kvalifikační turnaje se uskuteční 4.12.2021 (JBC),  5.2.2022 (LBC nebo Dvůr) a 26.2.2022 (LBC nebo Dvůr). 

Finálový turnaj 23.4.2022 (JBC)



 

Nasazení

hráči č.: 

hráči č.: 

hráči č.: 

hráči č.: 

hráči č.: 

hráči č.: 

hráči č.: 

Pořadí

-

-

-

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

-

ZS 3B VČR - Harmonogram

-

-

1. kolo

2. kolo

3. kolo

-

-

-

-

po 10 min, časy začátku budou určeny dle bydliště hráče

časový plán

9:00

9:10

9:40

8:00

od

od

domácí hráči

stůl 1 stůl 2

3

do

teplých nápojů (káva, čaj) a jídla dle možností pořadatele

 je obdobný jako v případě kvalifikačního turnaje s odpovídajícím časovým posunem dle délky partie

10:20

10:50další kola

3.1

3.2 Stravování

po dobu konání turnaje bude k dispozici klubová kuchyň s nabídkou chlazených nealko nápojů, 

ZS 3B VČR - Materiální zajištění

3.1

nejvýše nasazený hráč skupiny 

zahajuje na stole č.1

Hrací materiál

Jablonec: stoly Gabriels 282x141, sukno Royal Pro, koule ARAMITH PRO CUP

dvě utkání skupiny A
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pořadatel může posunout začátek turnaje na 10:00 (tréninky od 9:00), přímá vazba na počet účastníků

4

zahájení

3

pořadí

tréninky od

1

5

6 7 12
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skupina A 

skupina B 

skupina C 

15

8:00

2.4

9

8

2.3

2

tréninky

od

pořadí hráčů finálového turnaje: vítěz finále přeborník VČO, poražený finalista 2.místo, poražení 

kvalifikační BODY za umístění v kvalifikačním turnaji do celkového pořadí jsou přiděleny následovně:

2.3.2

skupina B 2 7

časový plán

2.3.1 Nasazení kvalifikační turnaj, dle GP

dvě utkání skupiny B

dvě utkání skupiny C

4

11 14

Kvalifikační turnaj 

10

4 5 9

13

Nasazení finálový turnaj, dle kvalifikačních BODŮ

11

3 6 10

skupina A 1 8 12

semifinalisté dvě 3.místa, 5-8.čtvrtfinalisté dle GP,NS,los, 9-12.dle parametrů v pořadí: body (ze všech tří 

utkání finálového turnaje), GP, NJP, NS

3.2 Finálový turnaj 

oběd pro účastníky finálového turnaje hradí pořadatel

Na pozici 1 je nasazen, bez ohledu na zisk 

kvalifikačních bodů, aktuální přeborník VČO ZS 3B ze 

sezóny 2019-2020. V případě jeho neúčasti má právo 

nasazení hráče na pozici 1 VV regionu

body

skupina C 

konečné pořadí přeboru VČO ZS 3B je dáno pouze finálovým turnajem, vítězi přísluší titul "přeborník VČO"

skupina D 

pořadí ve skupině: BODY, GP, NJP, NS, vzájemný zápas, los

pořadí hráčů v kvalifikačním turnaji dle klíče : UMÍSTĚNÍ, BODY, GP, NJP, NS, vzájemný zápas, los


