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ETICKÝ KODEX HRÁČE PRO SEZÓNU 2019
PŘÍLOHA K SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU SEKCE POOL (V3 ZE DNE 9. 1. 2019)

Tento Etický kodex hráče podává upřesňující informace platné pro sezónu 2019.
1. NEŽ ZAČNETE HRÁT
a. Vždy se nahlaste řediteli soutěže při svém příchodu. Je pravděpodobné, že budete sankcionováni
za pozdní příchod, takže si toto dejte jako jedu z hlavních priorit.
b. Poslouchejte pozorně prohlášení ředitele, který má vždy v úmyslu podat vám informace, které
potřebujete vědět.
c. Dodržujte předepsaný Dress code. Hráč by měl být oblečen v čistých a vyžehlených šatech
splňujících předepsané parametry zadané organizátorem soutěže. Hráč, který nedodrží
předepsaný Dress code se vystavuje riziku vyloučení ze soutěže.

2. BĚHEM ZÁPASŮ
a. Respektujete svého soupeře tak, jak očekáváte, že by vás měl respektovat on.
b. Všichni hráči zažívají frustraci. Neprojevujte ji údery tágem o zem nebo o stůl, či jinými
nevhodnými projevy.
c. Všichni hráči zažívají smůlu nebo štěstí. Nestěžujte si, pokud je to zrovna situace, která je pro vás
nevýhodná. Váš čas přijde i přesto, že to nemusí být zrovna dnes.
d. Když dohrajete svůj náběh u stolu, buďte si jistí, že nepřekážíte soupeři v zorném poli jeho strku.
e. Vždy se zdržte křídování tága ve chvíli, kdy je váš soupeř u strku.
f. Mějte v paměti, že okolo vás se hrají i jiné zápasy. Snažte se pohybovat tak, abyste nebránili, nebo
nevráželi do hráčů u okolních stolů.
g. Pití alkoholu či užití návykových látek v průběhu celé soutěže je přísně zakázáno. Porušením
tohoto pravidla riskujete okamžité vyloučení ze soutěže.
h. Když skončíte svůj zápas, ujistěte se, že jste vyplnili a podepsali protokol o zápase. Podepsaný
protokol pak předejte řediteli turnaje. V případě, že protokol není používán, informujte ředitele
turnaje o výsledku.
i. Vždy pogratulujte svému soupeři i přes všechno štěstí, které mohl mít. On to sám ví i bez toho,
abyste mu to říkali. Získáte tak respekt svým důstojným chováním.
j. Nedávejte se do řeči s diváky nebo fanoušky v době, kdy hraje váš soupeř.
3. MEZI ZÁPASY
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a. Pokud máte v úmyslu opustit herní místo, vždy si vyžádejte povolení od ředitele turnaje a
dohodněte si čas, kdy budete zase připraveni zapojit se do hry.
b. Než si objednáte jídlo, buďte si jistí, že na něj máte dost času před dalším zápasem. Pokud si
nejste jistí, domluvte se s ředitelem turnaje.
c. Respektujte ostatní hráče a nerušte je jakkoliv v průběhu jejich zápasů.
4. PRO DIVÁKY, FANOUŠKY, RODIČE
a. Podpora pro hráče je vítaná. Je ale nutné rozlišovat podporu a koučování. Koučování je povoleno
pouze mimo zápasy. Pokud najdete chyby ve hře svého oblíbeného hráče, řekněte mu to po
zápase, nikoliv v jeho průběhu. Toto se netýká pouze verbálních pokynů, ale i různých posunků,
nebo domluvených signálů. Výjimkou je koučování v době „TIME OUT“ v případě, že ji ředitel
soutěže povolí.
b. Pamatujte, že vaše role je divácká. Neangažujte se samovolně v organizaci turnaje.
c. Dobré úmysly se mohou ukázat jako nevítané.
d. Pokud uvidíte, že situace v nějakém zápase vyžaduje intervenci, dejte to vědět někomu ze
zástupců ČMBS (nejlépe rozhodčímu), kteří jsou nejpovolanější k sjednání potřebné nápravy
v chování hráčů. Nepouštějte se do řešení situace, i kdybyste to cítili jako vaši povinnost.

5. SANKCE VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU
Sankce vyplývající z nedodržení Etického kodexu se budou řídit karetními tresty, které jsou upřesněny
v Soutěžním řádu čl. 7.
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