Západočeská poolbilliardová liga 2015
oficiální soutěž Českomoravského billiardového svazu - Západočeské oblasti

Propozice:
Západočeská poolbilliardová liga 2015 se řídí Soutěžním řádem ČMBS 2015 sekce pool a jeho Prováděcím
předpisem. Níže jsou vypsány nejdůležitější body a specifika pro Západočeskou poolbilliardovou ligu.
Západočeskou poolbilliardovou ligu 2015 tvoří série 8 jednotlivých turnajů v disciplínách 8ball, 9ball,
10ball a 14.1 nekonečná, vždy 2 turnaje od každé disciplíny. V každém turnaji získají hráči body do tabulky
za jednotlivá umístění. Budou se hodnotit jednotlivé disciplíny samostatně a zároveň se bude hodnotit
čtyřboj ze všech osmi turnajů, z kterého vznikne nakonec výsledková listina Západočeské poolbilliardové
ligy tak, že se hráčům bude počítat pět nejlepších výsledků z osmi turnajů. Zúčastnit se mohou všichni hráči
bez rozdílu věku, pohlaví či schopností, podmínkou je registrace do některého z klubů ČMBS.
Místo konání:
Všech 8 turnajů se odehraje v herně Bowling U Papírny, Papírnická 3, Plzeň
Kalendář:
8ball

9ball

10ball

14.1 nekonečná

22. února
29. března

1. března
3. května

8. března
14. června

15. března
7. června

Prezence do 9.30 hod

Začátek v 10.00 hod.

Systém a bodování:
Všechny turnaje se budou hrát systémem skupin K-K s následným pavoukem SKO pro 8 hráčů.
Do 15 startujících se budou hrát 2 skupiny.
Z každé postoupí 4 hráči do pavouka SKO8.
Získané body do tabulky jsou následující:
1. místo
2. místo
3. - 4. místo
5. – 8. místo
9. – 10. místo
11. – 12. místo
13. – 14. místo
15. místo

100 bodů
80 bodů
63 bodů
48 bodů
35 bodů
25 bodů
18 bodů
13 bodů

Od 16 startujících se budou hrát 4 skupiny.
Z každé postoupí 2 hráči do pavouka SKO8.
Získané body do tabulky jsou následující:
1. místo
2. místo
3. – 4. místo
5. – 8. místo
9. – 12. místo
13. – 16. místo
17. – 20. místo
21. – 24. místo
25. – 28. místo
29. – 32. místo

100 bodů
80 bodů
63 bodů
48 bodů
35 bodů
25 bodů
18 bodů
13 bodů
10 bodů
6 bodů

Nasazení hráčů do skupin a určení počtu vítězných her je v kompetenci ředitele turnaje.

Kritéria pro postup ze skupiny jsou následující:
Systém hry ve skupině K-K (Každý s Každým) je způsob vedení turnaje, kdy se každý hráč utká se všemi
zbývajícími členy své skupiny.
Pořadí, ve kterém se účastníci vzájemně střetnou, určuje ředitel soutěže s přihlédnutím k požadavku
regulérnosti i plynulosti soutěže. Každý účastník skupiny je povinen sehrát všechna svá utkání. Pokud
účastník z libovolných příčin ze skupiny K-K odstoupí nebo je diskvalifikován, jsou jeho dosavadní
výsledky ve skupině anulovány a na účastníka se pohlíží, jako by se turnaje vůbec nezúčastnil.
O umístění ve skupině K-K rozhoduje v první řadě počet dosažených vítězství. Pokud shodného počtu
vítězství dosáhne více hráčů, rozhodne se o jejich vzájemném pořadí podle dalších kriterií v následujícím
pořadí:
a) počet vítězství ze vzájemných zápasů (v případě shodného počtu vítězství dvou účastníků rovno výsledku
vzájemného zápasu)
b) rozdíl vyhraných a prohraných her ze vzájemných zápasů
c) rozdíl vyhraných a prohraných her ze všech zápasů skupiny
d) pořadí podle penaltového rozstřelu pro případ naprosto shodného výsledku několika účastníků
soutěže.
Nasazení do pavouka ze skupin bude dle použitého software pro řízení turnaje.
Oblečení:
Dress Code B
- Chlapci a muži: tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky; tmavé kalhoty společenského střihu
(ne džíny či jim podobné, nebo elastický a sportovní oděv z lehkého materiálu); tričko s límečkem
(polo košile)
- Dívky a ženy: uzavřená společenská obuv; kalhoty (ne džíny či jim podobné, nebo elastický
a sportovní oděv z lehkého materiálu) či sukně ne kratší než do půli stehen; halenka nebo tričko
s límečkem (polo košile).
- Tričko s límečkem (polo košile) nese označení mateřského klubu na hrudi a na zádech.
Přihlašování
Před počátkem celé sezóny, před zahájením jednotlivé disciplíny nebo před začátkem jednotlivého turnaje
u ředitele turnaje.
Startovné:
Startovné na celou sezonu 2015 (8 turnajů) – 800 Kč
Startovné na každou jednotlivou disciplínu (2 turnaje) - 250 Kč.
Startovné na jednotlivý turnaj – 150 Kč.
Sleva pro juniory do 18 let věku (600Kč / 200Kč / 100 Kč)
Startovné se vybírá vždy před každým turnajem při prezenci.
Odměny:
Nejlepší 3 hráči každé disciplíny obdrží medaile.
Nejlepší 3 hráči čtyřboje obdrží poháry.
Nejlepší hráči z jednotlivých disciplín budou mít právo startovat v Barážích o Extraligu 2016.
Finanční odměny budou stanoveny dodatečně dle počtu účastníků. Po každém turnaji bude stanoven
Jackpot, o který se hraje.
Jackpot bude rozdělen při posledním turnaji společně s předáním pohárů a medailí takto:
Vítěz každé disciplíny obdrží 10% jackpotu.
Čtyřboj 1.místo 20%, 2.místo 15%, 3.místo 10%, 4.místo 5% jackpotu.
Nejlepší žena čtyřboje obdrží 10% jackpotu.

