Sezóna 2016
Regionální soutěže + Česká poolová tour (jiný formát než sezóna 2014) dále jenom ČPTour
Čtyři kola regiony + čtyři ČPTour 32, regiony vždy odehrány před daným kolem ČPTour (disciplíny
8,9,10,14.1) ‐ jednodenní
Dvě kola České poolové tour Open (ČPTour Open) – dvoudenní (8 a 9 ball)
Regiony – počet neomezen, startovné 200,‐ / kolo (cena je doporučena, regiony si určují cenu sami)
ČPTour 32 – počet omezen na 32, startovné 500,‐ / kolo
ČPTour Open počet neomezen – možnost startu všech členů ČMBS – 500,‐ / kolo
Junioři, respektive mateřský klub, může VVS požádat o dotaci na start na ČPTour.
V prvním kole ČPTour nasazených nejlepších 16 ze sezóny 2015 (extraligový čtyřboj), dalších šestnáct
postupuje z regionálních soutěží z kola konaného předtím (stejná disciplína), alikvotně podle počtu
hráčů v r. soutěžích. V dalších kolech nasazených prvních šestnáct v celkovém pořadí ČPTour + opět
16 hráčů z regionů.
Regionů se nemohou účastnit hráči, kteří jsou v žebříčku ČPTour aktuálně do 16. místa.
Kol regionů tedy budou čtyři první půlrok, ČPTour 6 kol. Z této série se bude odvíjet i žebříček, kde
budou započítány body ze všech ligových turnajů jednotlivců.
Na podzim budou další čtyři kola regionálních turnajů. Po odehrání všech osmi kol v daném regionu
bude pět nejlepších z regionu nominováno do celostátního finále regionů.
Všechny soutěže se vedou v oficiálním softwaru ČMBS.

Bodování
Všechno bodování bude v jedné tabulce, tedy regiony, ČPTour, MR jednotlivců.
Koeficient bodování bude 0.8 (tedy 100, 80, 64 atd.).
Základní body za první místo:
MR – 10000 bodů
ČPTour Open – 8000 bodů (pokud bude dotace na ČPT open větší než 20000,‐ Kč, bude 10000 bodů)
ČPTour 32 ‐ 6000 bodů (pokud bude dotace na ČPT open větší než 20000,‐ Kč, bude 8000 bodů)
Popis systému:
Po odehrání kola regionů vzniknou seznamy hráčů s pořadím bez bodového ohodnocení, jakmile
bude odehráno ČPTour 32, budou zároveň dopočítány i regionální turnaje (kvalifikace na ČPTour).
Příklad:
Bude pět regionů, tedy pět prvních míst, nejdříve bude pořadí ČPTour do 32 místa, poté 33. až 37.
První místa stejně ohodnocené (například 19 body).
Zároveň bude mít každý region svůj vlastní žebříček, sestávající z osmi kol.

Regiony
Vedoucím regionů je ambasador.
Podle nových stanov ČMBS jsou nově stanoveny regiony, regionům bude přiřazeno stejné označení
jako u minulých oblastí, kluby si na začátku dané sezóny mohou vybrat, kde budou jejich hráči hrát,
poté již bude třeba dodržet (každou sezónu bude možné si vybrat region, například u nově vzniklých).
Pokud hráč příslušný k danému klubu, bydlí v jiné oblasti, může si zažádat VVS o výjimku (se svolením
svého klubu).
Regiony
Středočeský
Východočeský
Západočeský
Jihočeský
Moravský
Mohou vznikat další regiony, či například místo Jihomoravského regionu bude moravský region.

Týmy – hostování
Na sezónu 2016 je nutné pokud chce daný hráč hrát za daný tým a bude z jiného klubu, než ostatní
hráči (předpokládá se, že tým vždy reprezentuje daný klub, a proto by měl mít vždy v názvu mateřský
klub), musí na týmy mít vyřízeno hostování podle platných pravidel. Hostování platí pouze pro týmy,
za jednotlivce hraje za mateřský klub. Je samozřejmě možné mít hostování i pro jednotlivce.
Jsou tedy dva možné typy hostování ‐ týmy a jednotlivci.

Organizace
ČPTour 32
Jednodenní turnaj ve čtyřech disciplínách, 32 DBKO, v případě 14.1 nižší kola na nižší počet vítězných
kvůli časové náročnosti.
8 ball – 8 vítězných v A straně, 6 vítězných v B straně, střídavý rozstřel
9 ball – 9 A, 7 B, střídavý rozstřel, magic rack, kitchen rules
10 ball – 8 A, 6 B, střídavý rozstřel
14.1 75 bodů – základní a I. kolo v A straně, zbytek do 100, B 75 bodů, vše 30 náběhů.
ČPTour OPen
Dvoudenní víkendový turnaj, první den skupiny, druhý den 32 DBKO, dvě kola v B straně (v B straně
menší počet bodů). Předpoklad ranní – odpolední skupiny, hlavně kvůli délce čekání na zápas, bude
vždy upřesněno podle počtu účastníků.
Bodování ‐ pořadí
Podle soutěžního řádu.

Rozdělení financí a odměny
Finance by se vybíraly na místě (turnaj organizuje herna a vyplácí herna)
Regiony – podle dohody s ambasadorem soutěže (pokud bude schváleno nové znění stanov).

ČPTour 32
15% z vybraného startovného – odměna herně (nejméně 2000,‐ Kč)
10% z vybraného startovného – odměna řediteli (ředitelům turnaje), (nejméně 1000,‐ Kč)
10% odvod do pokladny sekce Pool
65% finanční odměny hráčům (procenta níže se počítají ze 100% částky hráčům)
1. 40%
2. 25%
3. 10% (2x)
4. 5‐8 místo 15% / 4
V případě plného počtu hráčů jsou přesné částky tyto (16 000,‐ Kč)
Herna (15%) = 2400,‐ Kč
Ředitel(ředitelé) (10%) = 1600,‐ Kč
ČMBS (10%) = 1600,‐ Kč
Hráči (65%) = 10400,‐ Kč
1. 1.místo 4160,‐ Kč
2. 2.místo 2600,‐ Kč
3. 3.‐4. místo 1400,‐ Kč
4. 5.‐8. místo 397,50 zaokrouhleno na 400,‐ Kč
Další odměny
Medaile za první tři místa (čtyři medaile).
První v pořadí po šesti odehraných kolech je nominován na ME 2017. Prvních 16 po šesti odehraných
kolech automaticky postupuje na MR 2016 – všechny disciplíny.

ČPTour Open
Stejné odměny – je to dvoudenní turnaj, takže částky pro hernu i ředitele turnaje jsou stejné při
dvojnásobném počtu hráčů.
Poháry za první tři místa (čtyři poháry)

Finále regionů
Turnaj, kde hrají nominovaní z každého regionu v dané sezóně. Z každého regionu bude postupovat
pět nejlepších po osmém odehraném kole. V případě pěti regionů tedy 25 závodníků.
Dotace na turnaj
Každý region na tento turnaj vloží částku 1000,‐ Kč, které budou vypláceny hráčům jako součást
odměny.
Startovné 300,‐ Kč
Odměny – vybrané startovné + dotace z regionů (ideální případ 7500,‐ + 5000)
1. 40% (5000,‐) + pohár
2. 25% (3125,‐) + pohár
3. 10% (2x) (1250,‐) + poháry
5‐8 místo 3.75% (4x) (400,‐) medaile
Hernu, poháry a ředitele soutěže hradí ČMBS.

MR jednotlivců
Dvoudenní turnaj, první den kvalifikace, systém podle počtu účastníků, otevřeno pro všechny členy
ČMBS. Stejný systém jako v roce 2015.
Startovné první den
500,‐, junioři a ženy 200,‐
Startovné druhý den
Postupující z kvalifikace – 0,‐
16 nasazených – 200,‐
Všechno startovné je odvedeno do sekce.
Odměny – první čtyři místa poháry, první z MR čtyřboje nominace na ME.

MR žen
Startovné vybírat v hotovosti na místě a rozdělit mezi první čtyři podle klíče:
40% 25% 2x17.5%.
Další odměny – poháry – první tři místa (čtyři poháry/ každá disciplína)
První ve čtyřboji nominace na ME.

MR juniorů a kadetů
Stejný formát jako v minulém roce.
Odměny čtyři poháry v každé disciplíně.
Pořadí ve čtyřboji je výchozí pro reprezentaci na ME.

MR dvojic a smíšených dvojic (9 ball)
Startovné vybírat na místě, za dvojici 400,‐ Kč, dělení stejné jako na ČPTour, z 65% pro první čtyři
dvojice, procenta jako u MR žen.
Další odměny čtyři poháry v každé disciplíně

MR seniorů
Startovné za disciplínu 250,‐ Kč. Odměny pouze poháry, zbytek po odečtení nákladů (herna, řízení,
přípitek) použít na úhradu nákladů na ME pro reprezentanty.
Odměny čtyři poháry v každé disciplíně

MR týmů
MR týmů stejná koncepce jako v roce 2015.
Odměny poháry.

