Českomoravský billiardový svaz

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO SEZÓNU 2015
PŘÍLOHA K SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU SEKCE POOL (V4 ZE DNE 26. 4. 2015)

Tento Prováděcí předpis podává upřesňující informace platné pro sezónu 2015.

1. PŘESTUPNÍ OBDOBÍ
Pro sezonu 2015 1. listopadu – 31. prosince 2014, pro sezonu 2016 1. listopadu – 31. prosince 2015

2. STARTOVNÉ DO JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
Startovné je jednorázový poplatek, který musí účastník (hráč, tým) uhradit do předepsaného termínu,
aby se mohl zúčastnit dané soutěže.
2.1.

ROZŘAZOVACÍ BARÁŽE TÝMŮ
Startovné 300 Kč převodem, v případě pozdního zaplacení 500 Kč na místě. Možnost přihlášení do
jednotlivých soutěží bude na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje. Neúčast týmu v soutěži,
na kterou se tým závazně přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu.

2.2.

SOUTĚŽE TÝMŮ
 Českomoravská extraliga týmů:
 1. liga týmů:

2 000 Kč
1 500 Kč

Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží bude na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje.
Neúčast týmu v soutěži, na kterou se tým závazně přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu.
2.3.

ROZŘAZOVACÍ BARÁŽE JEDNOTLIVCŮ
Startovné za každou disciplínu 200 Kč převodem, v případě pozdního zaplacení 300 Kč na místě.
Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží bude na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje.
Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu.

2.4.

EXTRALIGA JEDNOTLIVCŮ

Startovné za každou disciplínu 500 Kč převodem, v případě pozdního zaplacení 700 Kč na místě.
Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží bude na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje.
Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu.
2.5.

OBLASTNÍ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ

Oblastní soutěže jsou plně v kompetenci oblastního vedoucího. Startovné za každou disciplínu
doporučeno min. 100 Kč. Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží bude na www.cmbs.cz. v sekci
přihlašování na turnaje. Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně přihlásil, bude řešeno dle
disciplinárního řádu na návrh oblastního vedoucího
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2.6.

ČESKÁ POOLOVÁ TOUR A DALŠÍ TURNAJE KONANÉ POD HLAVIČKOU ČMBS
V sezoně 2015 se od série turnajů Česká poolová tour upouští. Je námětem pro sezonu 2016.
Další jednotlivé turnaje jsou plně v kompetenci pořádajícího organizátora daného turnaje, který stanovuje
i výši startovného. Na základě žádosti pořadatele směrem k VVS sekce může být tento turnaj hrán pod
hlavičkou ČMBS se zařazením mezi započitatelné turnaje pro přihlášení do kvalifikace MR jednotlivců
se sníženým startovným (viz. bod 2.7.) . Podmínkou započitatelnosti takového turnaje je sportovní průběh
turnaje dle oficiálních předpisů ČMBS a sekce poolbilliard.
Možnost přihlášení do těchto jednotlivých turnajů bude na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje.
(event. viz propozice turnaje vydané organizátorem) Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně
přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu na návrh organizátora turnaje.

2.7.

MR JEDNOTLIVCŮ (KVALIFIKACE + LAST 32)
Startovné pro prvních 16 hráčů kvalifikujících se z jednotlivých disciplín základních kol extralig
(hrají až v neděli) za každou disciplínu 200 Kč převodem.
Startovné pro účastníky kvalifikace (hrají v sobotu) splňující podmínku absolvování min. tří turnajů
stanovených VVS v dané sezóně za každou disciplínu 500 Kč převodem, mládež (do 18 let) 200,‐ Kč /
disciplína převodem, ženy 200,‐ Kč/disciplína převodem. Pro hráče, který nesplnil podmínku absolvování
min. 3 turnajů stanovených VVS v dané sezoně je poplatek zvýšen 1000,‐ Kč jednotlivci a 500,‐ Kč ženy
a mládež). V případě platby na místě je startovné zvýšen o poplatek 200,‐ Kč
VVS si vyhrazuje udělení "divokých karet" hráčům ČMBS pro kvalifikaci na MR jednotlivců s přihlédnutím
k jejich dosaženým či dosahovaným výkonům v poolbilliardových soutěžích v jiných zemích ,
na evropské či světové poolbilliardové scéně...
Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží bude na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje.
Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu.

2.8.

MR ŽEN

Startovné za každou disciplínu 200 Kč převodem. V případě platby na místě je startovné zvýšen
o poplatek 200,‐ Kč Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží bude na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování
na turnaje. Neúčast hráčky v soutěži, na kterou se hráčka závazně přihlásila, bude řešeno dle disciplinárního
řádu.
2.9.

MR KADETŮ, JUNIORŮ

V roce 2015 se hraje pouze jedna kategorie junioři (kadeti + junioři dohromady).
Startovné za každou disciplínu 100 Kč splatné na místě. Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží bude
na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje. Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně
přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu.
2.10.

MR SENIORŮ

Startovné muži 600 Kč/disciplíny (turnaje) Startovné ženy 400 Kč/disciplíny (turnaje)
Shora uvedené startovné bude splatné na místě. Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží bude
na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje. Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně
přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu.
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2.11.

MR DVOJIC A SMÍŠENÝCH DVOJIC

Startovné za každý turnaj 300 Kč/dvojice splatné na místě. Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží
bude na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje. Neúčast dvojice soutěži, na kterou se dvojice
závazně přihlásila, bude řešeno dle disciplinárního řádu.

3. MEZNÍ DATA NAROZENÍ PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Maximální věk pro kadety je stanoven na 16 let, pro juniory na 18 let. Pro mezinárodní soutěže dospělých
je stanoven minimální věk na 14 let. Věková hranice pro seniory je 40 let.
Sezóna ČMBS je definována jako období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (leden – prosinec). Uvedená věková
hranice je počítána jako aktuální rok mínus rok narození.

4. ODMĚNY
4.1.

EXTRALIGA + MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ

Jednotlivci hrající Extraligu jednotlivců jsou odměňováni formou virtuální peněženky :
>

Umístění jednotlivce v každém jednotlivém extraligovém kole:
1.místo.........................2.500,‐Kč
2.místo.........................1.500,‐Kč
3.‐4.místo.....................2x500,‐Kč
5.‐8.místo.....................4x250,‐Kč

>

Umístění jednotlivce na MR v každé disciplíně:
1.místo.........................2.500,‐Kč+Titul Mistr republiky v kategorii jednotlivců+pohár
2.místo.........................1.500,‐Kč+pohár
3.‐4.místo.....................2x500,‐Kč+pohár
5.‐8.místo.....................4x250,‐Kč

>

Celkové jednotlivce umístění v disciplíně celkově, tj. součtu bodování základních kol
a MR dané disciplíny
1.místo.........................3.000,‐Kč
2.místo.........................1.000,‐Kč
3.‐4.místo.....................2x500,‐Kč

>

Extraligový čtyřboj, tj. součet bodování nejlepších 5ti z celkových 8mi základních kol extralig:
1.místo ‐ viz nominace na ME, nejlepší žena 2.000,‐ Kč (odměnu za nejlepší ženu a celkové 1. místo
nelze kombinovat, tzn. že pokud bude na celkovém prvním místě žena, odměna za nejlepší ženu
automaticky přechází na další umístěnou jako další v pořadí).
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4.2.

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY TÝMY, ŽENY, SENIOŘI, JUNIOŘI, DVOJICE

Týmy hrající Extraligu týmů jsou odměňováni takto:
>

Umístění týmů na MR týmů:
1.místo.........................5.000,‐Kč+Titul Mistr republiky týmů, medaile, diplomy
2.místo.........................3.000,‐Kč+pohár, medaile, diplomy
3.‐4.místo.....................1.000,‐Kč+pohár, medaile, diplomy

>

Umístění žen na MR žen v každé disciplíně (virtuální peněženka):
1.místo.........................1.500,‐Kč+pohár
2.místo............................900,‐Kč+pohár
3.‐4.místo....................2x500,‐Kč+pohár

>

Umístění seniorů na MR seniorů v každé disciplíně:
1. místo.......................... Titul Mistr republiky v kategorii seniorů+pohár
2.místo..........................pohár
3.‐4.místo......................pohár
Po odečtení nákladů se veškerá vybraná částka použije na reprezentaci na ME seniorů.
V případě nevyčerpání se částka přesouvá na podporu juniorů podle uvážení VVS.

>

Umístění juniorů na MR juniorů v každé disciplíně:
1.místo..........................Titul Mistr republiky v kategorii juniorů+pohár
2.místo..........................pohár
3.‐4.místo......................pohár

>

Umístění dvojic na MR dvojic a smíšených dvojic:
1.místo..........................Titul Mistr republiky v kategorii dvojic či smíšených dvojic+pohár
2.místo..........................pohár
3.‐4.místo......................pohár

4.3.

OBLASTNÍ SOUTĚŽE
Odměňování hráčů v oblastních soutěžích je plně v kompetenci oblastních vedoucích.
Podle reálné obsazenosti jednotlivých oblastí (skutečné počty hrajících oblastních hráčů) bude
vypočten alikvótní počet postupujících hráčů z jednotlivých oblastí do baráže o Extraligu.

4.4.

ČESKÁ POOLOVÁ TOUR
V sezoně 2015 se od série turnajů Česká poolová tour upouští
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5. NOMINACE NA ME JEDNOTLIVCI, ŽENY, JUNIOŘI
Předpoklad dotace ve stejné výši jako v roce 2014
>

JEDNOTLIVCI :
1. Nejlepší jednotlivec Extraligového čtyřboje (viz 4.1.) získává nominaci na ME
a bude mít plně hrazenu účast na ME 2016
2. Vítěz čtyřboje MR jednotlivců, tj součtu bodového ohodnocení umístění na MR
jednotlivců v jednotlivých disciplínách získává nominaci na ME 2016 a bude mít plně
hrazenu účast na ME 2016

>

ŽENY :
o

>

Vítězka čtyřboje MR žen, tj. součtu bodového ohodnocení umístění na MR žen v jednotlivých
disciplínách získává nominaci na ME 2016 a bude mít plně hrazenu účast na ME 2016

JUNIOŘI :
o

Nominace 2 juniorů či kadetů na ME 2015 vychází z rozhodnutí VVS pool na základě výsledků
juniorů kadetů na jednotlivých MR juniorů a kadetů, dále na základě výsledků po celou
sezonu a dále pak na základě hodnocení juniorských kempů konaných před ME juniorů a
kadetů.

6. POSTUPOVÝ KLÍČ DO EXTRALIGY JEDNOTLIVCŮ 2015
Schémata postupových klíčů pro jednotlivé disciplíny jsou nastavena takto:
8‐ball (32 míst)

‐ prvních 16 hráčů z nominačního žebříčku na ME 2015 (Česká poolová tour + čtyřboj MR)
doplněno o 16 hráčů z rozřazovacích baráží jednotlivců v dané disciplíně

9‐ball (32 míst)

‐ prvních 16 hráčů z nominačního žebříčku na ME 2015 (Česká poolová tour + čtyřboj MR)
doplněno o 16 hráčů z rozřazovacích baráží jednotlivců v dané disciplíně

10‐ball (32 míst)

‐ prvních 16 hráčů z nominačního žebříčku na ME 2015 (Česká poolová tour + čtyřboj MR)
doplněno o 16 hráčů z rozřazovacích baráží jednotlivců v dané disciplíně

14.1.nek. (16 míst) ‐ prvních 8 hráčů z nominačního žebříčku na ME 2015 (Česká poolová tour + čtyřboj MR)
doplněno o 8 hráčů z rozřazovacích baráží jednotlivců v dané disciplíně.
Do Extraligy jednotlivců se mohou přihlásit hráči umístění do 32. místa v nominačním žebříčku na ME 2015,
primárně postupují přihlášení hráči 1.‐16. místě (registrace, zaplaceno startovné), hráči na 17.‐32. místě
jsou na pozici náhradníků a jsou dle pořadí z nominačního žebříčku na ME 2015 doplňováni v případech
nepřihlášení hráčů z prvních 16‐ti míst z nominačního žebříčku na ME 2015.
Do rozřazovací baráže jednotlivců se může přihlásit jakýkoliv platný hráč ČMBS a bojovat o 16 doplňujících
míst( 17.‐32. místo) do Extraligy jednotlivců. Rozřazovací baráž jednotlivců se hraje formou 8 mi skupin K‐K,
ze kterých postupují první dva umístění hráči přímo do Extraligy jednotlivců (v případě vyššího nebo nižšího
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počtu účastníků se může počet skupin upravit). V případě, že by hráč v rozřazovací baráži jednotlivců postup
vybojoval a následně získal i nárok postupu do Extraligy jednotlivců jako náhradník (17.‐32. místo v nominačním
žebříčku na ME 2015, jeho vybojovaný nárok v rozřazovací baráži se anuluje bez finanční kompenzace a do
Extraligy jednotlivců postupuje první, resp. druhý, třetí atd. náhradník z rozřazovací baráže jednotlivců.
Náhradníci jsou určeni dle konečného pořadí ve skupinách (místo ve skupině, koeficient).

7. POSTUPOVÝ KLÍČ DO ČESKÉMORAVSKÉ EXTRALIGY TÝMŮ A 1. LIGY TÝMŮ 2015
V případě sezóny 2015 jsou rozřazovací baráže o Českomoravská extraligu týmů (ČMET) otevřené pro
všechny týmy klubů registrovaných v ČMBS vyjma 8mi týmů, hrající v sezoně 2014 Extraligu týmů, resp. 6 týmů
zakotvených v Extralize týmů a dvou týmů, které si vybojovaly postup do Extraligy týmů (nově ČMET) v baráži
při závěrečném „Megaturnaji“ týmů v roce 2014. Formát turnaje bude určen dle počtu přihlášených týmů do
rozřazovací baráže týmů, nejspíše formou skupin K‐K.
V rozřazovací baráži se bude bojovat o 8 doplňujících míst v ČMET a dále do 1. ligy týmů.
V případě, že se do ČMET nepřihlásí tým s nárokem na postup ze sezony 2014 či tým s nárokem na postup
vybojovaným v této rozřazovací baráži týmů, bude nabídnuto doplnění ČMET týmu na prvním, resp. druhém,
třetím atd. nepostupovém místě v rozřazovacích barážích týmů 2015. Celé výsledkové pole pak bude posunuto
směrem nahoru .
Týmy, které neabsolvují rozřazovací baráž týmů, se mohou přihlásit do 1.ligy týmů. VVS si vyhrazuje právo
určení typu rozřazení dle počtů přihlášených týmů do jedné nebo více divizí hrajících stejným systémem
jako ČMET.

8. POSTUPOVÝ KLÍČ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY TÝMŮ 2015+DALŠÍ ROZŘAZENÍ ČMET
V sezóny 2015 postupuje na Mistrovství republiky týmů postupují týmy umístěné na 1.‐8.místě
v celkové tabulce systému K‐K po odehrání všech 15ti základních kol Českomoravské extraligy týmů.
V případě avizované neúčasti některého z týmů umístěných na 1.‐8.místě v ČMET 2015 na Mistrovství republiky
týmů 2015, bude tento tým nahrazen týmem umístěném na 9., resp.10., resp.11., resp. 12. místě v ČMET 2015
a to tak, všechny týmy umístěné pod odstupujícím týmem v kvalifikační osmičce týmů na Mistrovství republiky
týmů 2015 budou posunuty směrem nahoru a k nim připojen náhradní tým dle již výše zmiňovaného pořadí
Týmy umístěné na 9.‐12.místě setrvávají v ČMET i pro sezonu 2016. Týmy umístěné na 13.‐16.místě
sestupují do baráže týmů o ČMET 2016, kde se utkají o 4 postupová místa s týmy umístěnými na 1.‐4.místě
v 1.lize týmů 2015.
Výkonný výbor sekce poolbilliard si vyhrazuje právo k provedení případných změn oproti tomuto
Prováděcímu předpisu v reakci na nepředvídatelné události zejména v účasti týmu a v neposlední řadě
v konečném rozhodnutí o konceptu mistrovských soutěží týmů a jednotlivců pro sezonu 2016
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9. POSTUPOVÝ KLÍČ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ
Schémata postupových klíčů pro jednotlivé disciplíny jsou nastavena takto:
8‐ball (32 míst)

‐ prvních 16 hráčů z žebříčku na základě bodového ohodnocení dvou základních kol
Extraligy jednotlivců v dané disciplíně doplněno o 16 hráčů z kvalifikace jednotlivců
o postup na MR dané disciplíně (hraje se den před vlastním MR v dané disciplíně)

9‐ball (32 míst)

‐ prvních 16 hráčů z žebříčku na základě bodového ohodnocení dvou základních kol
Extraligy jednotlivců v dané disciplíně doplněno o 16 hráčů z kvalifikace jednotlivců
o postup na MR dané disciplíně (hraje se den před vlastním MR v dané disciplíně)

10‐ball (32 míst)

‐ prvních 16 hráčů z žebříčku na základě bodového ohodnocení dvou základních kol
Extraligy jednotlivců v dané disciplíně doplněno o 16 hráčů z kvalifikace jednotlivců
o postup na MR dané disciplíně (hraje se den před vlastním MR v dané disciplíně)

14.1.nek. (16 míst) ‐ prvních 8 hráčů z žebříčku na základě bodového ohodnocení dvou základních kol
Extraligy jednotlivců v dané disciplíně doplněno o 8 hráčů z kvalifikace jednotlivců
o postup na MR dané disciplíně (hraje se den před vlastním MR v dané disciplíně)

Na Mistrovství republiky jednotlivců se mohou přihlásit hráči umístění do 16. místa hráčů z žebříčku
na základě bodového ohodnocení dvou základních kol Extraligy jednotlivců v dané disciplíně.
Do kvalifikace o postup na Mistrovství republiky jednotlivců v dané disciplíně se může přihlásit jakýkoliv
platný hráč ČMBS (registrace v klubu pod ČMBS‐sekce poolbilliard, klub zaplacené příspěvky, hráč splněny
všechny závazky vůči ČMBS) a tak bojovat o 16 doplňujících míst (17.‐32. místo) na MR jednotlivců.
Systém kvalifikace bude určen podle množství přihlášených. Hráč, který hrál min. 3 jakékoliv ligové soutěže
(oblasti, extraligy jednotlivců), MR seniorů, MR žen či turnaje schválené VV sekce na základě žádosti pořadatele
a konané za dodržení sportovních předpisů a regulí ČMBS a sekce poolbilliard (dress code, zákaz kouření a
konzumace alkoholu) bude zvýhodněn nižším startovným do této kvalifikace na MR jednotlivců
(viz. bod 2.7. tohoto Prováděcího předpisu). Při schvalování turnajů jako započitatelných turnajů
pro zvýhodnění startovného na kvalifikacie MR jednotlivců se přihlíží nejen k dodržování Předpisů a řádů
ČMBS a sekce pollbilliard, ale také k obsazenosti a síle turnajů ve srovnání s ostatními započitatelnými turnaji
a soutěžemi.
V případě, že se nedostaví na MR jednotlivců‐last 32 hráč, který si vybojoval nárok hrát na MR jednotlivců
v dané disciplíně ať už na základě bodového ohodnocení dvou základních kol Extraligy jednotlivců v dané
disciplíně, či na základě vybojovaného nároku v kvalifikaci, nebude prázdné místo v pavouku doplňováno.
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10. SPECIFIKACE HERNÍCH SCHÉMAT
V sezóně 2015 se nehraje o 3. místo.
Pro turnaje hrané systémem DKO jsou pro centrální soutěže předepsány tyto přechody:
>

1. přechod A‐B: křížení přes polovinu pavouka (malé křížení)

>

2. přechod A‐B:

>

o

DKO32, DKO64: křížení přes celého pavouka (velké křížení)

o

DKO16: křížení přes celého pavouka (velké křížení)

o

DKO8: neuplatňuje se (šířka 1, tzn. pouze 2 kola B‐strany = 1 přechod)

Návrat B‐A:
o

DKO32, DKO64: vodorovně s přesunutím do druhé poloviny pavouka losem (zaručuje
minimalizaci pravděpodobnosti resp. max. odsunutí opětovného setkání dvou hráčů, kteří již
spolu hráli)

o

DKO16: vodorovně

o

DKO8: vodorovně

V ostatních soutěžích může organizátor případně zvolit jiné přechody.

11. HERNÍ SCHÉMA ČESKÉ POOLOVÉ TOUR
V sezoně 2015 se od série turnajů Česká poolová tour upouští

12. SPECIFIKACE KOL SOUTĚŽÍ
12.1.

JEDNOTLIVCI

V sezóně 2015 se soutěže jednotlivců hrají:
Rozřazovací baráže jednotlivců:
10ball ‐> 8ball ‐> 14. 1.nek. 9ball
Extraliga jednotlivců – 8 turnajů v pořadí disciplín:
8ball ‐> 9ball ‐> 10ball ‐> 14. 1.nek. ‐> 9ball ‐> 8ball ‐> 14.1.nek. ‐> 10ball....
Oblastní soutěže – 8 turnajů v pořadí disciplín:
8ball ‐> 9ball ‐> 10ball ‐> 14. 1.nek. ‐> 9ball ‐> 8ball ‐> 14.1.nek. ‐> 10ball.
Doporučujeme v termínech Extralig jednotlivců kopírovat disciplínu pro zabránění kolizím mezi EXL a oblastmi
Mistrovství republiky juniorů:
8ball ‐> 10ball ‐> 14. 1.nek. 9ball
Mistrovství republiky seniorů:
10ball ‐> 8ball ‐> 14. 1.nek. 9ball
Mistrovství republiky žen:
10ball ‐> 8ball ‐> 14. 1.nek. 9ball
www.poolbilliard.cz
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Mistrovství republiky jednotlivců:
8ball kvalifikace + 8 ball last 32 ‐> 9ball kvalifikace + 9 ball last 32 ‐> 10ball kvalifikace + 10 ball last 32 ‐>
‐> 14. 1.nek. kvalifikace + 14. 1.nek. last 32
Baráže jednotlivců pro sezonu 2016:
Budou upřesněny v průběhu sezony 2015

12.2.

DVOJICE, SMÍŠENÉ DVOJICE

V sezóně 2015 se soutěže dvojic hrají pouze formou MR dvojic a MR smíšených dvojic‐vždy jeden turnaj.
Formát turnaje bude upřesněn během sezony 2015.

12.3.

TÝMY

V sezóně 2015 se soutěže týmů hrají takto:
‐> MR týmů 2015
‐> Českomoravská extraliga týmů 2015
‐> baráže týmů o Českomoravskou extraligu týmů 2016
Rozřazovací baráže týmů 2015 nepostupující do ČMET 2015 ‐> 1. liga týmů 2015
Baráže o Českomoravskou extraligu týmů pro rok 2016:
Týmy umístěné na 13.‐16.místě v tabulce K‐K po základních 15‐ti kolech v Českomoravské extralize
týmů 2015 sestupují do baráže týmů o ČMET 2016, kde se utkají o 4 postupová místa do ČMET 2016 s týmy
umístěnými na 1.‐4.místě v 1.lize týmů 2015.
V případě avizované neúčasti některého z týmů, jež sestoupil z ČMET 2015/postoupil z 1.ligy 2015 do
baráže o ČMET 2016, nebude tento tým nahrazen žádným náhradním týmem a baráž o ČMET 2016 se odehraje
ve sníženém počtu týmů.
Výkonný výbor sekce poolbilliard si vyhrazuje právo k provedení případných změn oproti tomuto
Prováděcímu předpisu v reakci na nepředvídatelné události zejména v účasti týmu a v neposlední řadě
v konečném rozhodnutí o konceptu mistrovských soutěží týmů a jednotlivců pro sezonu 2016

www.poolbilliard.cz
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13. SPECIFIKACE DISCIPLÍN
V sezóně 2015 se soutěže jednotlivců hrají ve čtyřech disciplínách: 8‐ball, 9‐ball, 10‐ball a 14. 1. nekonečná.
V soutěžích týmů se utkání sestává ze tří disciplín: 8‐ball, 9‐ball a 14. 1. nekonečná.
MR dvojic a smíšených dvojic se hraje v disciplíně 9 ball.

14. POČTY HER/BODŮ PRO VÍTĚZSTVÍ V ZÁPASU:
14.1.

ROZŘAZOVACÍ BARÁŽE JEDNOTLIVCŮ

>

8ball

5 vítězných her ve skupině, 8 vítězných her v pavouku

>

9ball

5 vítězných her ve skupině, 9 vítězných her v pavouku

>

10ball

5 vítězných her ve skupině, 8 vítězných her v pavouku

>

14.1

65 bodů na 30 náběhů ve skupině,ev. 75 bodů na 30 náběhů v pavouku

Výše uvedené údaje platí, pokud řídící orgán ČMBS, případně ředitel soutěže před začátkem soutěže nebo
turnaje nerozhodne jinak.
14.2.

BARÁŽ O EXTRALIGU TÝMŮ 2015 (RESP. 2016)

>

8ball

6 vítězných her

>

9ball

7 vítězných her

>

14.1

75 bodů (max. 30 náběhů)

jak ve skupinách, tak v v pavoucích DKO/SKO
Výše uvedené údaje platí, pokud řídící orgán ČMBS, případně ředitel soutěže před začátkem soutěže nebo
turnaje nerozhodne jinak.
14.3.

EXTRALIGA JEDNOTLIVCŮ

>

8ball

8 vítězných v A straně pavouka, 6 vítězných v B straně pavouka, C pavouk 6, D pavouk A 5, B 4

>

9ball

9 vítězných v A straně pavouka, 7 vítězných v B straně pavouka, C pavouk 7, D pavouk A 6, B 5

>

10ball

8 vítězných v A straně pavouka, 6 vítězných v B straně pavouka, C pavouk 6, D pavouk A 5, B 4

>

14.1

100 vítězných v A straně pavouka, 75 vítězných bodů v B straně pavouka, C pavouk A 65, B 55

Výše uvedené údaje platí, pokud řídící orgán ČMBS, případně ředitel soutěže před začátkem soutěže nebo
turnaje nerozhodne jinak.
14.4.

OBLASTNÍ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
Formát oblastních soutěží a počet vítězných her ať už v systému K‐K či pavoucích je plně
v kompetenci oblastního vedoucího.

14.5.

ČESKÁ POOLOVÁ TOUR
V sezoně 2015 se od série turnajů Česká poolová tour upouští
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14.6.

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ, ŽEN, SENIORŮ, JUNIORŮ

Bude vždy upřesněno před konáním turnaje.
14.7.

ČESKOMORAVSKÁ EXTRALIGA TÝMŮ + 1.LIGA TÝMŮ

Českomoravská extraliga týmů:
> 8ball
8 vítězných her
> 9ball
9 vítězných her
> 14.1
100 bodů (max. 30 náběhů)

1. liga týmů:
> 8ball
> 9ball
> 14.1

6 vítězných her
7 vítězných her
75 bodů (max. 30 náběhů)

Výše uvedené údaje platí, pokud řídící orgán ČMBS, případně ředitel soutěže před začátkem soutěže
nebo turnaje nerozhodne jinak.
Výkonný výbor sekce poolbilliard si vyhrazuje právo k provedení případných změn oproti tomuto
Prováděcímu předpisu.
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