Jihomoravská poolbilliardová liga 2014
Oficiální soutěž Českomoravského billiardového svazu – Jihomoravská oblast

Propozice soutěže
Jihomoravská poolbilliardová liga (JPL) se řídí Soutěžním řádem ČMBS sekce pool platném v aktuální
sezóně, Prováděcím předpisem a Etickým kodexem hráče.
Základní podmínkou účasti v Jihomoravské poolbilliardová lize je členství hráče v klubu
registrovaném v ČMBS, který má zaplacený klubový příspěvek (více viz poolbilliard.cz). Při prezentaci
na začátku každého hracího dne soutěže je nutno se prokázat platnou průkazkou ČMBS.
V Jihomoravské poolbilliardová lize 2014 může startovat každý hráč ČMBS z celé republiky, s
výjimkou hráčů umístěných v minulé sezóně v extralize do 16 respektive 8 místa dle disciplíny.
Jihomoravská poolbilliardová liga 2014 je tvořena sérií šesti turnajů v disciplínách 8-ball, 9-ball, 10ball a 14.1 nekonečná.

Herní systém a bodování soutěže
●
●
●
●
●

●

Herní systém v jednotlivých turnajích je DKO s rozřazováním o každé umístění.
Nasazení do každého turnaje se řídí aktuálním pořadím v žebříčku nebo pořadím z předchozí
sezóny.
Při nižší účasti než 8 hráčů může ředitel turnaje zvolit systém skupiny K-K (každý s každým).
V disciplínách 8-ball, 9-ball a 10-ball vždy rozstřeluje vítěz předcházející hry.
V každém turnaji získají hráči body do tabulky za jednotlivá umístění. Do celkového hodnocení se
budou započítávat body ze čtyř nejlépe odehraných turnajů daného hráče v sezóně. Body se
budou sčítat napříč disciplínami a tím vznikne výsledková listina pro sezónu 2014.
Vítěz každého turnaje získá 100 bodů do celkového hodnocení soutěže. Ostatní hráči získají
bodové ohodnocení vycházející z exponenciální řady v závislosti na počtu účastníků daného
turnaje.

Herní termíny
Prezentace: 9:30 – 10:00, pokud není předem uvedeno jinak.
Datum
15. 2.
5. 4.
3. 5.
6. 9.
27. 9.
9. 11.

Disciplína
8-ball
10-ball
14.1 nekonečná
8-ball
10-ball
9-ball

Pozor změna! Poslední kolo soutěže se odehraje v neděli 9. 11. místo původního termínu 1. 11.
V době stanovené pro prezenci může hráč požádat ředitele turnaje telefonicky (ne SMS) o odklad
ukončení prezence z důvodu svého zdržení. Čekací doba pro zahájení turnaje je 15 minut od doby, na
kterou byl stanoven jeho začátek.

Startovné
●
●
●

100,- Kč/turnaj.
Startovné je splatné při prezentaci na každý turnaj.
Z vybraného startovného budou zakoupeny poháry pro první tři hráče z každého kola a pro
první tři hráče celkového hodnocení.

Ceny v soutěži
V každém jednotlivém turnaji se hraje o poháry nebo medaile a volné spoty do České poolové tour
podle následujícího schématu:
● 1. místo – pohár (medaile), volný spot na turnaj České poolové Tour,
● 2. místo – pohár (medaile), v případě 16 – 23 hráčů volný spot na Českou poolovou tour,
● 3. místo – pohár (medaile), v případě 24 – 31 hráčů volný spot na Českou poolovou tour,
● 4. místo – v případě 32 a více hráčů volný spot na Českou poolovou tour.
Poháry nebo medaile se budou hráčům udělovat bezprostředně po odehrání každého turnaje.
Umístění v celkovém pořadí bude odměněno poháry pro první tři místa, které budou uděleny na
posledním turnaji v sezóně.

Místo konání
Herna Delta Billiard, Lidická 23, 602 00 Brno

Oblečení
Dress code B
Pokud oblečení hráče nesplňuje dané požadavky, nemůže se daného turnaje zúčastnit.

Doping
V průběhu všech soutěží platí zákaz konzumace alkoholických nápojů. Kouření je povoleno pouze
mimo prostory určené pro hru a nikoliv v průběhu zápasu (včetně přestávek v zápasu –time-out).
Platí všeobecné antidopingové směrnice ČMBS a WADA.

Důležité kontakty
Vedoucí soutěže
Petr Misák
Tel.: +420 774 980 255
Email: misak.p@skdeltabilliard.cz
Ředitelem každého turnaje je vedoucí soutěže nebo člověk jím pověřený. Kontakt na pověřenou
osobu bude hráčům s dostatečným předstihem sdělen.

