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PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO SEZÓNU 2014 
PŘÍLOHA K SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU SEKCE POOL (V2 ZE DNE 2013.12.30.) 

Tento Prováděcí předpis podává upřesňující informace platné pro sezónu 2014.  

1. PŘESTUPNÍ OBDOBÍ  

1. listopadu – 31. prosince 2014 

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.  SOUTĚŽE TÝMŮ   

 extraliga:  2 000 Kč 

 regionální 1. liga: 1 500 Kč  

 regionální 2. liga: 900 Kč 

Splatnost startovného bude vyhlášena 1 měsíc před zahájením soutěže na www.cmbs.cz.  

2.2.  ČESKÁ POOLOVÁ TOUR  

Za každý turnaj 300 Kč. Splatnost startovného bude vždy vyhlášena 1 měsíc před každým z turnajů na 

www.cmbs.cz. 

2.3.  OBLASTNÍ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ  

Za každý turnaj 100 Kč. Splatnost startovného bude vždy vyhlášena oblastním ředitelem 1 měsíc před 

každým z turnajů. 

2.4.  MR JEDNOTLIVCŮ  

Za každou disciplínu (turnaj) 300 Kč. Splatnost startovného bude vždy vyhlášena 1 měsíc před každým 

z turnajů na www.cmbs.cz. 

2.5.  MR ŽEN  

Za každou disciplínu (turnaj) 200 Kč. Splatnost startovného bude vždy vyhlášena 1 měsíc před každým 

z turnajů na www.cmbs.cz.  

2.6.  KVALIFIKAČNÍ ČTYŘBOJ  NA ME ŽEN 2014 

Za každou disciplínu (turnaj) 200 Kč. Splatnost startovného bude na místě. 

2.7.  MR KADETŮ, JUNIORŮ  

Za každou disciplínu (turnaj) 100 Kč. Splatnost startovného na místě. V roce 2014 se hraje pouze jedna 

kategorie junioři (kadeti + junioři dohromady). 

http://www.cmbs.cz/
http://www.cmbs.cz/
http://www.cmbs.cz/
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2.8.  MR SENIORŮ  

Muži: za všechny disciplíny (turnaje) 600 Kč.  

Ženy: za všechny disciplíny (turnaje) 400 Kč.  

Splatnost startovného bude vždy vyhlášena 1 měsíc před každým z turnajů na www.cmbs.cz. 

Informace o způsobu úhrady startovného (účty, osoby) jsou zveřejňovány na internetových stránkách ČMBS. 

2.9.  MR DVOJIC A SMÍŠENÝCH DVOJIC  

Za každý turnaj 200 Kč/dvojice. Splatnost startovného bude vždy vyhlášena 1 měsíc před každým z turnajů 

na www.cmbs.cz. 

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. 2014 do 31. 12. 2014 (leden – prosinec). Uvedená věková 

hranice je počítána jako aktuální rok mínus rok narození. 

4. ODMĚNY  

4.1.  ČESKÁ POOLOVÁ TOUR  

Jednotlivci hrající Českou poolovou tour jsou odměňováni v jednotlivých turnajích: 

> 1. až 4. místo medaile 

> Minimální finanční odměny v dělení z vybraného startovného 

o 1. místo  30%, 

o 2. místo  20%,  

o 3. a 4. místo 10%,  

o 5. až 8. místo 5%  

10% z vybraného startovné je odvedeno do fondu na reprezentaci. Finanční odměny mohou být případným 
sponzorem navýšeny. 

Dále v rámci celé série České poolové tour jsou hráči odměňováni: 

> 1. až 3. místo poháry 

4.2.  OBLASTNÍ SOUTĚŽE  

Jednotlivci hrající oblastní soutěže jsou odměňováni: 

> Každá oblast obdrží 1 volný spot pro účast v České poolové tour na každých 8 účastníků jednoho 
turnaje. Tyto spoty musí být použity na jeden tří nadcházejících turnajů České poolové tour.   

> Další motivace je možná a je v kompetenci oblastních vedoucích nebo samotných klubů.  

 

 

http://www.cmbs.cz/
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5. NOMINACE NA ME 

Pro ME žen 2014 bude uspořádán nominační čtyřboj, kde nejlepší žena určená na základě bodového hodnocení 

(součty bodů ze všech disciplín) bude mít hrazenu účast na ME žen. 

Pro ME juniorů 2014 bude o nominaci 2 hráčů rozhodovat VV ČMBS sekce pool na základě výsledků MR a 

výkonů po celou sezónu. 

Pro sezónu 2014 jsou vypsány následující podmínky plně hrazené nominace na ME 2015. 

 Nejlepší v pořadí z výsledků České poolové tour a Mistrovství republiky za podmínky účasti minimálně 
na osmi turnajích (100% nákladů) 

 Druhý nejlepší v pořadí z výsledků České poolové tour a Mistrovství republiky za podmínky účasti 
minimálně na osmi turnajích (100% nákladů) 

 Mistryně republiky žen ve čtyřboji (100% nákladů) 

 2 junioři na základě výsledků celé sezóny (100% nákladů) 

Uvedené údaje platí s výhradou krácení dle aktuální finanční situace svazu. 

6. SPECIFIKACE HERNÍCH SCHÉMAT  

V sezóně 2014 se nehraje o 3.místo. 

Pro turnaje hrané systémem DKO jsou pro centrální soutěže předepsány tyto přechody: 

> 1. přechod A-B: křížení přes celého pavouka 

> 2. přechod A-B:  

o DKO32, DKO64: křížení přes polovinu pavouka 

o DKO16: křížení přes celého pavouka 

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 (zaručuje minimalizaci 
pravděpodobnosti resp. max. odsunutí opětovného setkání dvou hráčů, kteří již spolu hráli:  
DKO32: 1->3, 2->4, 3->1, 4->2) 

o DKO16: vodorovně  

o DKO8: vodorovně 

V ostatních soutěžích může organizátor případně zvolit jiné přechody (např. návrat B-A losem apod.). 

7. HERNÍ SCHÉMA ČESKÉ POOLOVÉ TOUR  

Každý turnaj ČPT se hraje dvoukolově - skupiny K-K, na které navazuje finálové SKO. Počet skupin je stanoven 

na 8, 16 nebo 32 – dle počtu přihlášených hráčů. 

Nasazení do pavouka SKO je provedeno systémem nejlepší z první skupiny s nejhorším postupujícím z poslední 

skupiny a nejlepší z poslední skupiny s nejhorším postupujícím z první skupiny (v případě 8 nebo 16 skupin) atd. 

V případně 32 skupin hraje první z první skupiny s prvním z poslední skupiny atd. 

Nehraje se o 3.místo. Každý turnaj je dvoudenní.  
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8. SPECIFIKACE KOL SOUTĚŽÍ  

V sezóně 2014 se soutěže jednotlivců hrají: 

Česká poolová tour – 6 turnajů v pořadí disciplín 9ball -> 8ball -> 10ball -> 9ball -> 8ball -> 10ball. Jedno 

z posledních tří kol může být z rozhodnutí VV ČMBS sekce pool nahrazeno disciplínou 14.1 nekonečná.  

Oblastní soutěže – 6 turnajů v pořadí disciplín 9ball -> 8ball -> 10ball -> 9ball -> 8ball -> 10ball. Jedno 

z posledních tří kol může být z rozhodnutí VV ČMBS sekce pool nahrazeno disciplínou 14.1 nekonečná.  

9. SPECIFIKACE DISCIPLÍN 

V sezóně 2014 se všechny soutěže hrají ve čtyřech disciplínách: 8-ball, 9-ball, 10-ball a 14.1. nekonečná. 

V soutěžích týmů se utkání sestává ze čtyř disciplín: 8-ball, 9-ball, 10ball a 14.1. nekonečná.  

MR dvojic a smíšených dvojic se hraje v disciplíně 8ball. 

10. POČTY HER/BODŮ PRO VÍTĚZSTVÍ V  ZÁPASU:  

10.1.  ČESKÁ POOLOVÁ TOUR  

> 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  55 bodů na 30 náběhů ve skupině, 100 bodů na 40 náběhů v pavouku 

Výše uvedené údaje platí, pokud řídící orgán ČMBS, případně ředitel soutěže před začátkem soutěže nebo 

turnaje nerozhodne jinak.  

10.2.  OBLASTNÍ SOUTĚŽE  

Ředitel oblasti má právo určit specifické podmínky pro oblastní soutěže. Doporučuje se převzít podmínky České 

poolové tour. 

10.3.  MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 

Bude vždy upřesněno před konáním turnaje. 

10.4.  EXTRALIGA TÝMŮ + REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE TÝMŮ  

Extraliga: 
> 8ball   6 vítězných her (včetně zápasu dvojic) 
> 9ball  8 vítězných her 
> 10ball  7 vítězných her   
> 14.1   75 bodů, max. 40 náběhů 

Regionální liga: 
> 8ball   5 vítězných her (včetně zápasu dvojic) 
> 9ball  7 vítězných her 
> 10ball  6 vítězných her   
> 14.1   55 bodů, max. 30 náběhů 

 


