Západočeská poolová liga 2019
oficiální soutěž Českomoravského billiardového svazu - region Západní Čechy
Propozice:
Západočeská poolová liga 2019 se řídí Soutěžním řádem ČMBS 2019 sekce pool a jeho Prováděcím
předpisem. Níže jsou vypsány nejdůležitější body a specifika pro Západočeskou poolovou ligu. Západočeskou
poolovou ligu 2019 tvoří série 4 jednotlivých turnajů v disciplínách 8ball, 9ball, 10ball a 14.1 nekonečná,
které slouží jako kvalifikace na Českou poolovou tour 32. Počet postupujících bude dopočítán během turnaje
alikvotně dle počtu hráčů ve všech regionech. Bodové zisky do tabulky regionu se počítají výpočtem
od 33. místa České poolové tour 32.
Zúčastnit se mohou všichni hráči bez rozdílu věku, pohlaví či schopností, podmínkou je registrace do
některého z klubů ČMBS. Turnajů se nemohou zúčastnit hráči z aktuální top 16 žebříčku ČPTour 2019. Kluby
si před začátkem sezóny 2019 vyberou region, ve kterém budou jeho hráči hrát, poté již nebude možné toto
změnit.
Datum a místo konání: 9ball – 23. února; BC Bio systém, Pobřežní 8, Plzeň
10ball – 9. března; BC Bio systém, Pobřežní 8, Plzeň
8ball – 6. dubna; Bowling U Papírny, Papírnická 3, Plzeň
14.1 nekonečná – 8. června; BC Příchovice, Kulturní dům, Příchovice 37
Prezence: 9.00 - 9.30h (8ball 10.00 – 10.15h)

Start turnaje: 09.45h (8ball 10.30h)

Přihlašování - před začátkem jednotlivého turnaje u ředitele turnaje
Startovné - 200 Kč, junioři 100 Kč, vždy za jednotlivý turnaj při prezenci
Odměny – vítěz každého turnaje bude mít hrazenou účast na následujícím turnaji České poolové tour 2019
- nejlepší 4 hráči a nejlepší junior na každém turnaji obdrží medaile
- nejlepší 3 hráči po 4 turnajích obdrží poháry
Systém turnaje: do 10 hráčů - 2 skupiny, semifinále a finále; 11 a více hráčů - zkrácené double KO
- počet vítězných her oznámí ředitel turnaje po prezenci s přihlédnutím k počtu přihlášených hráčů
- maximální počet hráčů je stanoven na 32 v závislosti na včasnosti prezence
- rozstřel bude střídavý
- o 3. místo se nehraje
Nasazení - v kompetenci vedoucího turnaje dle průběžné tabulky regionu s přihlédnutím k průběžnému
žebříčku ČPTour 2019, příp. celostátnímu žebříčku
Oblečení - povinné dress code B
Chlapci a muži: kožené polobotky jakékoliv barvy, sportovní obuv musí mít tmavou barvu a musí být
vyrobena z kůže nebo z koženého materiálu, černé ponožky; černé kalhoty společenského střihu (ne džíny či
jim podobné, nebo elastický a sportovní oděv z lehkého materiálu, na kalhotách nejsou povoleny cvočky,
řetězy, postranní kapsy); tričko/košile s límečkem s krátkým či dlouhým rukávem. V případě, že v herně bude
zima, je možné obléct klubovou mikinu či svetr, mikina však nesmí být s kapucí.
Dívky a ženy: kožené polobotky jakékoliv barvy, sportovní obuv musí mít tmavou barvu a musí být vyrobena
z kůže nebo z koženého materiálu; černé kalhoty (ne džíny či jim podobné, nebo elastický a sportovní oděv z
lehkého materiálu, na kalhotách nejsou povoleny cvočky, řetězy, postranní kapsy) či sukně ne kratší než do
půli stehen; halenka nebo tričko/košile s límečkem s krátkým nebo dlouhým rukávem.
Tričko s límečkem nese na zádech a na hrudi označení mateřského klubu.

