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EEBC Youth Friends Event Prague  
9. – 10. 11. 2019 

Two-days youth tournament for players reached a maximum of 18 years in 2019. 

Venue will be held in Harlequin Club Prague - entrance to the courtyard at Oblouková street numbers 

6 – 8, Prague 10. 

 

Entry fee 250 Kč or 10 € - payment at the accreditation Saturday. 

 

Prices 

First three places cups + gift baskets. 

You can sign-up on email pool@cmbs.cz by November 9, 2019, for members of ČMBS at 

poolbilliard.cz or cmbs.cz. 

 

Organization 

Accreditation Saturday 9th November between 9:30 – 10:00. 

 

Saturday - first day 

Dress Code B 

Groups - the number of participants according to the number of participants. 

Game 9 ball, race to five 

 

Sunday - the next day 

Final 16 single elimination - 9 ball, race to six 

Semifinals and Finals - Time Referee - 30 sec per shot (60 sec after break) 

 

Hotel / Pensions 

www.booking.com 

 

 

Leadership in ČMBS results service, results will be on-line. 

The final and one semifinal will be streamed on the official channel of ČMBS TV, and then on 

Facebook page ČMBS. 

 

The organizer reserves the right to change the tournament format based on the number of entries. 
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EEBC Youth Friends Event Prague  
9. – 10. 11. 2019 

Dvoudenní juniorský turnaj, v roce 2019 dosaženo maximálně 18 let. 

Herna Harlequin Praha – vjezd do dvora v ulici Oblouková čísla 6 – 8. 

Startovné 250 Kč nebo 10 € - platba na místě. 

Ceny 

Na prvních třech místech poháry + dárkové koše. 

Přihlašování na emailu pool@cmbs.cz do 9. 11.2019, pro členy ČMBS na stránkách poolbilliard.cz 

nebo cmbs.cz. 

Organizace 
Sobota – první den 

Dress Code B 

Skupiny – počet podle přihlášených, z každé skupiny postupuje určený počet účastníků. 

Hra 9 ball, do pěti vítězných 

Neděle – druhý den 

Finálový pavouk 16 single KO – 9 ball, šest vítězných 

Semifinále a finále – časový rozhodčí - 30 s na strk 

 

Vedení ve výsledkovém servisu ČMBS, výsledky budou on-line. 

Finále a jedno semifinále bude stream na oficiálním kanále ČMBS TV, dále na FB ČMBS. 

 

Organizátor si vyhrazuje změnu propozic podle počtu účastníků na místě. 
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