
 
 
 

Českomoravská Poolbilliardová liga 2016 
region Střední Čechy 

(oficiální soutěž Českomoravského billiardového svazu) 
 

Propozice: 
 

Českomoravská Poolbilliardová liga 2016 region Střední Čechy se řídí Soutěžním řádem 
ČMBS 2016 sekce pool a jeho Prováděcím předpisem. 

 
Středodočeskou Poolbilliardovou ligu 2016 region Střední Čechy tvoří série  

8 jednotlivých turnajů, první 4 v jarní části a další 4 v podzimní části 
 
Disciplíny: 
 

8ball, 9ball,10ball a 14.1 nekonečná, vždy po 2 kolech 
 

- V jarní části se odehrají čtyři turnaje v jednotlivých disciplínách, které slouží i jako 
kvalifikace na ČPTour. V každém turnaji získají hráči body do žebříčku regionu  za 
jednotlivá umístění, které začíná bodově 
od 33. Místa ČPTour 32, která následuje po daném kolu regionálních soutěží. 

 
- V podzimní části se odehrají zbývající čtyři turnaje, které se budou hrát bez kvalifikace 

na ČPTour. Bodové zisky se počítají výpočtem virtuálně od 33.místa ČPTour 32. 
 

- Pět nejlepších hráčů (popř.náhradníci) celé série 8 turnajů postoupí do Finálového 
turnaje všech regionů 

 

- Osm nejlepších hráčů (popř.náhradníci) bude mít možnost hrát o Putovní pohár 
Středočeského regionu  

 

 
Podmínky účasti: 
 

- Zúčastnit se mohou všichni hráči bez rozdílu věku, pohlaví či schopností, podmínkou je 
registrace v některém z klubů ČMBS. Kluby si před začátkem sezóny 2016 vyberou region, 
ve kterém budou jeho hráči hrát, poté již nebude možné hrát v jiném regionu. 

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. 



Místo konání a čas konání:  
 

- všechny turnaje se budou hrát v Praze v hernách BC Harlequin Praha, 
SK Billard Centrum a BC Balabuška Praha 

 
Jarní část: 
 

- 23.01.2016 BC Balabuška Praha –1.kolo 8-ball  
- 20.02.2016 BC Balabuška Praha - 2.kolo 9-ball 
- 23.04.2016 BC Balabuška Praha - 3.kolo 10-ball 
- 21.05.2016 SK Billard Centrum (OC Harfa) 4.kolo 14.1 nekonečná 

 
Podzimní část: 
 

- 03.09.2016 BC Balabuška Praha - 5.kolo 8-ball 
- 24.09.2016 BC Balabuška Praha - 6.kolo 9-ball 
- 22.10.2016 BC Balabuška Praha - 7.kolo 10-ball 
- 12.11.2016 BC Harlequ´in Praha - 8.kolo 14.1 nekonečná 

 
Prezence : 

10. -10:30h s registrační kartou ČMBS, později po tel. kontaktu/sms na tel 608 664 939 
po ohlášení se hráči prezence prodlužuje o 15min tedy do 10:45 

 
Začátek turnaje:  

10:45 
 
Systém turnaje: 
 

Systém turnaje a počet vítězných her oznámí ředitel turnaje po prezenci s přihlédnutím k 
počtu zúčastněných hráčů 

 
Nasazení : 
 

O nasazení rozhoduje ředitel turnaje s přihlédnutím k výsledkům z minulé sezóny v 1.kole a 
v následujících kolech dle žebříčku série Sředočeského regionu 2016 

 
Oblečení : 
 

povinné dress code B 
 
Tričko s límečkem (polo košile) musí mít označení mateřského klubu na hrudi a na zádech. 
 
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 (polokošile)  

 
Dívky a ženy:  

 
- uzavřená společenská obuv; společenské kalhoty tmavé barvy (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).  

 
Pokud oblečení hráče nesplňuje dané požadavky, nemůže se daného turnaje zúčastnit. 



 
 
Přihlašování : 
 

- Na webu Českého poolbilliardu:   http://www.poolbilliard.cz/registration-pool-2 
- Bude možné i na místě u ředitele turnaje v časech prezence 

 
 
Startovné:  
 

250 Kč splatné na místě v den konání turnaje 
 
 
Odměny: 
 

- nejlepší 4 hráči na každém turnaji obdrží pohár 
- v prvních 4.kolech, které slouží zároveň jako kvalifikace na ČPTour, budou mít hráči, kteří 

postoupí  zaplaceno startovné 500kč na ČPTour  
 

- na konci sezóny se odehraje turnaj O Putovní pohár regionu, kde odměny budou 
upřesněny po jarní části ligy. 
 

Důležité kontakty: 

Ambasador regionu: 

Pavel Teťour 

Tel.: +420 608 664 939 

Email: vyskovky.tetour@gmail.com 

Ředitelem každého turnaje je Ambasador regionu nebo osoba jím pověřená. Kontakt na 
pověřenou osobu bude hráčům s dostatečným předstihem sdělen emailem, pokud bude 
někdo jiný pověřen 
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