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Článek I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Oddíl 1.01 Status: 

a) VELKÁ CENA (dále jen „VC“) je série šesti turnajů jednotlivců v trojbandu (dále jen „3B“) na závodním stole 

(dále jen „ZS“). 

b) Pořadatelé turnajů (dále jen „pořadatel“) VC pro příslušnou soutěžní sezónu budou zveřejněni ve sportovním 

kalendáři soutěží a turnajů (dále jen „kalendář“), jenž je dostupný na webu Českomoravského billiardového 

svazu (dále jen „ČMBS“), sekce karambol ČMBS (dále jen „SK ČMBS“), a ve výsledkovém servisu. 

Oddíl 1.02 Právo účasti: 

Právo nasazení do turnaje má hráč splňující požadavky specifikované v Oddílu 1.05. 

Oddíl 1.03 Odhlášení nebo odstoupení hráče: 

a) Za hráče, který se odhlásí z turnaje, má právo pořadatel dosadit náhradníka, a to přímo do příslušné skupiny, 

jsou-li již rozlosované. 

b) Pokud hráč odstoupí z rozehrané fáze turnaje, může na jeho místo nastoupit hráč (je-li přítomen), který  

podle pořadí jako první nepostoupil z předchozí fáze turnaje – tento hráč má přednost před náhradníkem  

pořadatele. 

Oddíl 1.04 Startovné: 

Výše poplatku za start do každého turnaje – 1.000 Kč (hlavní soutěž). Jestliže hráč hraje kteroukoliv úroveň 

kvalifikace – 500 Kč, a pokud postoupí z kvalifikace do hlavní soutěže – doplatek 500 Kč. 

i. vybrané startovné je výhradně určeno pro vyplácení prize money a zajištění občerstvení účastníkům turnaje 

[viz Oddíl 1.06 písm. a)] 

Oddíl 1.05 Nasazení hráčů: 

a) Pro první turnaj seriálu VC je do hlavní soutěže nasazeno prvních pět hráčů konečného pořadí z VC sezóny 

2021–2022. Na další pozice jsou hráči seřazeni podle umístění z VC sezóny 2021–2022, a nakonec hráči  

bez bodů z VC sezóny 2021–2022, kteří se seřadí dle platného generálního průměru (dále jen „GP“) 3B ZS. 

i. pokud hráč nedisponuje platným GP ze sezóny 2022–2023, tak lze použít platný GP z předchozí sezóny 

2021–2022, a dále pak platný GP maximálně 4 roky zpět; hráč bez platného GP 3B ZS je zařazen na konec 

startovního pole – v případě více hráčů bez platného GP jejich pozice určí los 

ii. při shodném počtu bodů rozhoduje GP ze seriálu VC, resp. ze seriálu VC sezóny 2021–2022 

iii. při neúčasti některého z nasazených hráčů se doplní následující hráč v žebříčku 

b) Pro druhý turnaj seriálu VC jsou na všechny pozice hráči nasazeni na podkladě umístění z první VC. Následují 

hráči bez bodů z první VC, kteří se seřadí dle platného GP 3B ZS. 

i. hráč bez platného GP 3B ZS je zařazen na konec startovního pole – v případě více hráčů bez platného GP jejich 

pozice určí los 

c) Při nasazování hráčů do dalších turnajů VC je do hlavní soutěže nasazeno prvních pět hráčů průběžného 

pořadí z VC. Na další pozice jsou hráči seřazeni podle umístění v průběžném pořadí z VC, a poté hráči 

bez bodů z VC, kteří se seřadí dle platného GP 3B ZS. 

i. hráč bez platného GP 3B ZS je zařazen na konec startovního pole – v případě více hráčů bez platného GP jejich 

pozice určí los 
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ii. při shodném počtu bodů rozhoduje GP ze seriálu VC 

iii. při neúčasti některého z nasazených hráčů se doplní následující hráč v žebříčku 

Oddíl 1.06 Prize money, trofeje, nominace: 

a) Prize money – rozdělení pořadatelem vybraného startovného pro prvních osm hráčů konečného pořadí turna-

je podle klíče „40/20/10/5“. 

i. hodnoty klíče v procentech zaokrouhleny na celé stokoruny 

ii. výše finančních odměn (1. místo, 2. místo, 3. místo – 2x, 5. až 8. místo) a částka na občerstvení podle počtu 

účastníků turnaje: 

počet 
hráčů 

vybrané 
startovné 

10 % 
(občerstvení) 

výše finanční odměny 

40 % 
(1. místo) 

20 % 
(2. místo) 

10 % 
(3. místo) 

5 % 
(5. – 8. místo) 

12 12.000 Kč 1.200 Kč 4.400 Kč 2.200 Kč 1.100 Kč 500 Kč 

13 12.500 Kč 1.200 Kč 4.600 Kč 2.300 Kč 1.200 Kč 500 Kč 

14 13.000 Kč 1.300 Kč 4.900 Kč 2.400 Kč 1.200 Kč 500 Kč 

15 13.500 Kč 1.300 Kč 5.000 Kč 2.400 Kč 1.200 Kč 600 Kč 

16 14.000 Kč 1.400 Kč 5.100 Kč 2.500 Kč 1.300 Kč 600 Kč 

17 14.500 Kč 1.400 Kč 5.400 Kč 2.700 Kč 1.300 Kč 600 Kč 

18 15.000 Kč 1.500 Kč 5.600 Kč 2.700 Kč 1.400 Kč 600 Kč 

19 15.500 Kč 1.500 Kč 5.700 Kč 2.700 Kč 1.400 Kč 700 Kč 

20 16.000 Kč 1.600 Kč 5.900 Kč 2.900 Kč 1.400 Kč 700 Kč 

21 16.500 Kč 1.600 Kč 6.100 Kč 3.000 Kč 1.500 Kč 700 Kč 

22 17.000 Kč 1.700 Kč 6.300 Kč 3.200 Kč 1.500 Kč 700 Kč 

23 17.500 Kč 1.700 Kč 6.400 Kč 3.200 Kč 1.500 Kč 800 Kč 

24 18.000 Kč 1.800 Kč 6.500 Kč 3.300 Kč 1.600 Kč 800 Kč 

25 18.500 Kč 1.800 Kč 6.900 Kč 3.400 Kč 1.600 Kč 800 Kč 

26 19.000 Kč 1.900 Kč 7.000 Kč 3.500 Kč 1.700 Kč 800 Kč 

27 19.500 Kč 1.900 Kč 7.100 Kč 3.500 Kč 1.700 Kč 900 Kč 

28 20.000 Kč 2.000 Kč 7.200 Kč 3.600 Kč 1.800 Kč 900 Kč 

29 20.500 Kč 2.000 Kč 7.500 Kč 3.800 Kč 1.800 Kč 900 Kč 

30 21.000 Kč 2.100 Kč 7.700 Kč 3.800 Kč 1.900 Kč 900 Kč 

31 21.500 Kč 2.100 Kč 7.800 Kč 3.800 Kč 1.900 Kč 1.000 Kč 

32 22.000 Kč 2.200 Kč 8.000 Kč 4.000 Kč 1.900 Kč 1.000 Kč 

33 22.500 Kč 2.200 Kč 8.200 Kč 4.100 Kč 2.000 Kč 1.000 Kč 

34 23.000 Kč 2.300 Kč 8.500 Kč 4.200 Kč 2.000 Kč 1.000 Kč 

35 23.500 Kč 2.300 Kč 8.600 Kč 4.200 Kč 2.000 Kč 1.100 Kč 

36 24.000 Kč 2.400 Kč 8.700 Kč 4.300 Kč 2.100 Kč 1.100 Kč 

37 24.500 Kč 2.400 Kč 8.900 Kč 4.400 Kč 2.200 Kč 1.100 Kč 

38 25.000 Kč 2.500 Kč 9.000 Kč 4.500 Kč 2.300 Kč 1.100 Kč 

b) Pořadatel garantuje finanční odměny za první až osmé místo v turnaji v souhrnné výši minimálně 10.800 Kč. 

i. za předpokladu, že v hlavní soutěži hraje všech dvanáct hráčů (vybrané startovné 12.000 Kč) 

ii. na občerstvení během turnaje má pořadatel právo použít 10 % z vybraného startovného (nejméně 1.200 Kč) 

iii. rozdělení finančních odměn a částka na občerstvení podle písmene a) bod ii. 

iv. Výkonný výbor (dále jen „VV“) SK ČMBS si vyhrazuje právo na změnu rozdělení finančních odměn (např.  

při částečném nebo úplném nevyužití práva pořadatele na poskytnutí občerstvení během turnaje) 
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c) Pořadatel může na své náklady navýšit částku finančních odměn [tím nejsou dotčena ustanovení písmene 

a) a b)], a/nebo zajistit věcné ceny. 

i. odměny (finanční, věcné) pořadatel rozděluje podle vlastní úvahy 

d) Pohár pro vítěze turnaje a medaile za první, druhé a třetí místo zajišťuje VV SK ČMBS. 

e) Celkový vítěz seriálu VC obdrží od SK ČMBS „kredit“ ve výši 5.000 Kč na osobní sportovní rozvoj, který  

ale může použit výhradně na zahraniční akce (startovné, cestovné a ubytování). 

i. SK ČMBS finanční částku vyplácí na podkladě řádného vyúčtování a předložení příslušných dokladů 

f) Po ukončení seriálu VC je šest nejlepších hráčů přímo nasazeno do Mistrovství České republiky (dále jen 

„ČR“) jednotlivců v 3B na ZS pro sezónu 2022–2023. 

Oddíl 1.07 Sekce karambol ČMBS: 

a) Právo výkladu a úprav Soutěžního řádu VC 3B ZS (dále jen „SŘ“), stanovení herního plánu a rozlosování,  

přísluší pouze VV SK ČMBS. 

b) Rozlosování zápasů, včetně harmonogramu a dalších propozic turnaje (nasazení hráčů, herní plán, časový 

rozvrh, tréninkové jednotky atd.), bude vždy zveřejněno nejpozději do 20:00 hod. první středy po neděli,  

kdy skončila lhůta pro podání přihlášek do turnaje. 

c) VV SK ČMBS zajistí trofeje – pohár pro celkového vítěze a medaile za první až třetí místo v konečném pořadí 

VC. 

Článek II. HERNÍ SYSTÉM 

Oddíl 2.01 Systém soutěže: 

a) Při nasazování hráčů do hlavní soutěže turnaje se postupuje podle ustanovení Oddílu 1.05. 

b) Na základě dosažených výsledků postupuje z kvalifikace do hlavní soutěže sedm hráčů na pozice 6 až 12. 

i. kritéria pro postup z druhého místa (v tomto pořadí do rozhodnutí): body, GP, první nejvyšší série (dále  

jen „NS1“), druhá nejvyšší série (dále jen „NS2“), nejlepší jednotlivý průměr (dále jen „NJP“) – vítězný,  

a koeficient; toto platí pro všechny úrovně kvalifikace 

c) Hlavní soutěž hraje dvanáct hráčů ve čtyřech skupinách po třech hráčích systémem „každý s každým“. 

skupina A   —   hráči č. 1, 8, 12 

skupina B   —   hráči č. 2, 7, 11 

skupina C   —   hráči č. 3, 6, 10 

skupina D   —   hráči č. 4, 5, 9 

d) Počet a pořadí zápasů ve skupinách: 

i. tři zápasy → A2 – A3, A1 – vítěz, A1 – poražený 

e) První dva hráči z každé skupiny postupují do čtvrtfinále. 

i. o pořadí ve skupinách rozhodují tato kritéria (v tomto pořadí do rozhodnutí): body, GP ze skupiny, NS1  

ze skupiny, NS2 ze skupiny, NJP ze skupiny – vítězný, koeficient 

ii. čtvrtfinále je určeno pořadím hráčů ve skupinách – postup si zajistí první dva; hráči jsou seřazeni dle výsledků 

ve skupinách (umístění, body, GP, NS1) na pozice 1 až 8 podle klíče 1–8, 4–5, 2–7 a 3–6 

http://www.cmbs.cz/
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iii. 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 

iv. o konečném pořadí v turnaji poražených čtvrtfinalistů a semifinalistů rozhoduje odehraný průměr ze čtvrtfinále 

a semifinále 

f) Ve všech úrovních kvalifikace i hlavní soutěži jsou hráči do skupin řazeni podle Z-systému (ve třetím řádku 

opačném). 

g) Limity zápasů: 

i. před-před-před-kvalifikace – 20 karambolů na maximálně 25 náběhů (1x time-out); 

ii. před-před-kvalifikace – 20 karambolů na maximálně 25 náběhů (1x time-out); 

iii. před-kvalifikace – 20 karambolů na maximálně 25 náběhů (1x time-out); 

iv. kvalifikace – 25 karambolů na maximálně 30 náběhů (1x time-out); 

v. hlavní soutěž – 30 karambolů na maximálně 35 náběhů (2x time-out); 

vi. čtvrtfinále – 30 karambolů na maximálně 35 náběhů (2x time-out); 

vii. semifinále a finále – 35 karambolů bez omezení náběhů (2x time-out). 

h) V zápasech je povinný časový limit na strk 40 vteřin a zápis v „LiveScore“. Pravidly ČMBS (článek E-1007 

odst. 8) je zaveden tzv. „auto time-out“. 

i. podrobný popis ovládání „LiveScore“ včetně návodu je k dispozici ve fóru SK ČMBS – vlákno „Livescore“ 

(https://www.jvg.cz/forum/prispevek/159-livescore/) 

ii. v průběhu zápasu má hráč k dispozici time-out podle příslušné fáze turnaje – viz písmeno g) 

i) Sejdou-li se v kterékoliv fázi turnaje ve téže skupině dva hráči stejného klubu, vždy spolu hrají v prvním kole. 

j) O celkovém pořadí seriálu VC rozhodují tato kritéria (v tomto pořadí do rozhodnutí): body, GP, NS1, NJP  

(vítězný), koeficient. 

Oddíl 2.02 Bodování: 

a) Za umístění v turnaji jsou hráčům přiděleny body tímto způsobem: 

1. místo 

 

40 

 

14. – 17. místo 11 

2. místo 32 18. – 20. místo 9 

3. místo 26 21. – 24. místo 8 

4. místo 25 25. – 27. místo 6 

5. – 6. místo 

 

20 28. – 31. místo 5 

7. – 8. místo 

 

19 32. – 34. místo 4 

9. – 12. místo 15 35. – 38. místo 3 

13. místo 13 39. místo a dále  2 

b) Výsledek nejhoršího umístění v turnaji se hráči nezapočítává do konečného pořadí seriálu VC. 

i. neúčast hráče na turnaji seriálu VC se považuje za nejhorší dosažený výsledek 

Oddíl 2.03 Kvalifikační část turnaje: 

a) Pořadí a počet zápasů v kvalifikačních skupinách: 

i. dvoučlenná skupina → dvakrát vzájemný zápas; 

ii. tříčlenná skupina → A2 – A3, A1 – vítěz, A1 – poražený. 
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b) Pokud je přihlášeno 13 až 17 hráčů, předchází hlavní soutěži turnaje kvalifikace, kde budou hráči seřazeni  

do dvou až tříčlenných skupin dle následujícího klíče (ve skupině každý s každým): 

i. 13 hráčů – skupina 11-12-13 → postupují dva; 

ii. 14 hráčů – skupiny 9-12-14 a 10-11-13 → postupují čtyři; 

iii. 15 hráčů – skupiny 8-15, 9-12-14 a 10-11-13 → postupuje pět; 

iv. 16 hráčů – skupiny 8-13-16, 9-12-15 a 10-11-14 → postupuje šest; 

v. 17 hráčů – skupiny 6-13-17, 7-12-16, 8-11-15 a 9-10-14 → postupuje sedm. 

c) Pokud je přihlášeno 18 až 24 hráčů, kvalifikaci předchází před-kvalifikace, kde budou hráči seřazeni  

do skupin dle následujícího klíče (ve skupině každý s každým) – vítěz skupiny a nejlepší z druhého místa vždy 

postupuje do kvalifikace: 

i. 18 hráčů – skupina 16-17-18 → postupují dva; 

ii. 19 hráčů – skupiny 15-19 a 16-17-18 → postupují tři; 

iii. 20 hráčů – skupiny 15-18-20 a 16-17-19 → postupují tři; 

iv. 21 hráčů – skupiny 14-21, 15-18-20 a 16-17-19 → postupují čtyři; 

v. 22 hráčů – skupiny 14-19-22, 15-18-21 a 16-17-20 → postupují čtyři; 

vi. 23 hráčů – skupiny 13-23, 14-19-22, 15-18-21 a 16-17-20 → postupuje pět; 

vii. 24 hráčů – skupiny 13-20-24, 14-19-23, 15-18-22 a 16-17-21 → postupuje pět. 

d) Pokud je přihlášeno 25 až 31 hráčů, před-kvalifikaci předchází před-před-kvalifikace, kde budou hráči seřaze-

ni do skupin dle následujícího klíče (ve skupině každý s každým) – vítěz skupiny a nejlepší z druhého místa 

vždy postupuje do před-kvalifikace: 

i. 25 hráčů – skupina 23-24-25 → postupují dva; 

ii. 26 hráčů – skupiny 22-26 a 23-24-25 → postupují tři; 

iii. 27 hráčů – skupiny 22-25-27 a 23-24-26 → postupují tři; 

iv. 28 hráčů – skupiny 21-28, 22-25-27 a 23-24-26 → postupují čtyři; 

v. 29 hráčů – skupiny 21-26-29, 22-25-28 a 23-24-27 → postupují čtyři; 

vi. 30 hráčů – skupiny 20-30, 21-26-29, 22-25-28 a 23-24-27 → postupuje pět; 

vii. 31 hráčů – skupiny 20-27-31, 21-26-30, 22-25-29 a 23-24-28 → postupuje pět. 

e) Pokud je přihlášeno 32 až 38 hráčů, před-před-kvalifikaci předchází před-před-před-kvalifikace, kde budou 

hráči seřazeni do skupin dle následujícího klíče (ve skupině každý s každým) – vítěz skupiny a nejlepší  

z druhého místa vždy postupuje do před-před-kvalifikace: 

i. 32 hráčů – skupina 30-31-32 → postupují dva; 

ii. 33 hráčů – skupiny 29-33 a 30-31-32 → postupují tři; 

iii. 34 hráčů – skupiny 29-32-34 a 30-31-33 → postupují tři; 

iv. 35 hráčů – skupiny 28-35, 29-32-34 a 30-31-33 → postupují čtyři; 

v. 36 hráčů – skupiny 28-33-36, 29-32-35 a 30-31-34 → postupují čtyři; 

vi. 37 hráčů – skupiny 27-37, 28-33-36, 29-32-35 a 30-31-34 → postupuje pět; 

vii. 38 hráčů – skupiny 27-34-38, 28-33-37, 29-32-36 a 30-31-35 → postupuje pět. 

f) V případě většího počtu přihlášených hráčů než 38 bude systém kvalifikace upřesněn v propozicích turnaje  

[podle Oddílu 1.07 písm. b)] – vítěz skupiny a nejlepší ze druhého místa vždy postupují do další úrovně kvali-

fikace. 

http://www.cmbs.cz/
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Oddíl 2.04 Harmonogram turnaje: 

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.). 

Článek III. POŘADATEL 

Oddíl 3.01 Povinnosti pořadatele: 

a) Garantuje dodržování obecných pravidel a předpisů ČMBS včetně SŘ. 

b) Musí disponovat minimálně dvěma ZS (rozměr 284 x 142 cm) přiměřené kvality – sukno, mantinely atd. 

c) Prize money podle Oddílu 1.06 písm. a), resp. další finanční odměny a/nebo věcné ceny podle Oddílu 1.06 

písm. c), předává na konci turnaje hráčům delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí. 

d) Zpřístupní hernu nejpozději 30 minut před začátkem turnaje. 

i. pokud jsou v harmonogramu turnaje vymezeny oficiální tréninky, tak minimálně 30 minut před jejich začátkem 

ii. herna bude uklizena, stoly čisté a sukno vysáté, vyčištěné koule umístěny na stolech 

e) Zabezpečí v případě potřeby odpovídající podmínky a prostor k prezentaci sponzorů ČMBS. 

f) Zajistí živý přenos z celého průběhu turnaje (nepovinné – doporučení VV SK ČMBS). 

i. on-line přenos a archivní videosoubor budou dostupné ve výsledkovém servisu 

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

Oddíl 3.02 Finance: 

a) SK ČMBS pořadatelům finanční zálohy pro potřeby zajištění turnaje neposkytuje – po ukončení turnaje pořa-

datel předloží VV SK ČMBS vyúčtování a vystaví fakturu podle dokumentu „Sazebník příspěvků 2022-2023“. 

b) Podmínkou získání příspěvku (proplacení faktury pořadateli) od SK ČMBS za uspořádání turnaje VC je zaslání 

krátkého shrnutí dění na turnaji ve formátu dokumentu Word a minimálně tří fotografií na e-mailovou adresu 

liborbaca@seznam.cz. 

 
 
 
Platnost tohoto SŘ je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 
 
 
 

vypracoval legislativec VV SK ČMBS Mgr. Roman Szczeponiec 

za VV SK ČMBS sportovní ředitel ZS Libor Bača 

v Praze dne 20. 11. 2022 

http://www.cmbs.cz/

