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PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO SEZÓNU 2020 
PŘÍLOHA K SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU SEKCE POOL (V1 ZE DNE 1. 1. 2020) 

Tento Prováděcí předpis podává upřesňující informace platné pro sezónu 2020. Sezóna ČMBS sekce pool je 

definována jako období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (leden – prosinec).  

 

1. PŘESTUPNÍ OBDOBÍ  

Pro sezónu 2020 je přestupní období stanoveno takto: 1. 1. – 31. 1. 2020 a 1. 7. – 31. 8. 2020. 

2. STARTOVNÉ DO JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ  

Startovné je jednorázový poplatek, který musí účastník (hráč, tým) uhradit do předepsaného termínu,  

aby se mohl zúčastnit dané soutěže.  

2.1.  ROZŘAZOVACÍ BARÁŽE TÝMŮ  

Startovné 300 Kč převodem nebo na místě. Neúčast týmu v soutěži, na kterou se tým závazně přihlásil, 

bude řešeno dle disciplinárního řádu. 

2.2.  SOUTĚŽE TÝMŮ  

• Českomoravská extraliga týmů:  2 000 Kč 

• 1. liga týmů:                                                 1 500 Kč   

• 2. liga týmů    1 500 Kč 

Možnost přihlášení do jednotlivých soutěží je na www.cmbs.cz. v sekci přihlašování na turnaje nebo přes 

stránky www.poolbilliard.cz. 

Neúčast týmu v soutěži, na kterou se tým závazně přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu. Možnost 

platby převodem či na místě. 

2.3.  ČESKÁ POOLOVÁ TOUR (ČPTOUR)  

Startovné za každé kolo 500 Kč na místě. Sleva u ČPTour Open – ženy a junioři 200,- Kč.  Neúčast hráče v 

soutěži, na kterou se hráč závazně přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu. 

2.4.  REGIONÁLNÍ  SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ  

Regionální soutěže jsou plně v kompetenci oblastního vedoucího. Startovné za každou disciplínu 

doporučeno 200 Kč. Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně přihlásil, bude řešeno dle 

disciplinárního řádu na návrh oblastního vedoucího. 

2.5.  MR JEDNOTLIVCŮ (KVALIFIKACE + LAST 32)  

Startovné pro prvních 16 hráčů z průběžného žebříčku ČPTour + MR (hrají až v neděli) za každou disciplínu 

200 Kč převodem. 

Startovné pro účastníky kvalifikace (hrají v sobotu) 500 Kč převodem., mládež (do 18 let) 100,- Kč / 

disciplína, ženy 200,- Kč/disciplína na místě. VVS si vyhrazuje udělení „divokých karet" hráčům ČMBS pro 

http://www.cmbs.cz/
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kvalifikaci na MR jednotlivců s přihlédnutím k jejich dosaženým či dosahovaným výkonům v 

poolbilliardových soutěžích v jiných zemích, na evropské či světové poolbilliardové scéně. 

Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu. 

2.6.  MR ŽEN  

Startovné za každou disciplínu 200 Kč na místě. Neúčast hráčky v soutěži, na kterou se hráčka závazně 

přihlásila, bude řešeno dle disciplinárního řádu. 

2.7.  MR KADETŮ, JUNIORŮ  

Pokud bude dostatečný počet závodníků v každé věkové kategorii, může se hrát MR kadetů a MR juniorů 

zvlášť, jinak se MR kadetů a juniorů slučuje. 

Startovné za každou disciplínu 100 Kč splatné na místě. Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně 

přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu. 

2.8.  MR SENIORŮ  

Startovné 300 Kč / disciplína. 

Shora uvedené startovné bude splatné na místě. Neúčast hráče v soutěži, na kterou se hráč závazně 

přihlásil, bude řešeno dle disciplinárního řádu. 

2.9.  MR DVOJIC A SMÍŠENÝCH DVOJIC  

Startovné za každý turnaj 400 Kč/dvojice splatné na místě. Neúčast dvojice soutěži, na kterou se dvojice 

závazně přihlásila, bude řešeno dle disciplinárního řádu. 

Startovné je možné upravit okamžitým rozhodnutím VVS, například startovné zdarma na MR juniorů. 

3. MEZNÍ DATA NAROZENÍ PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ  

Maximální věk pro kadety je stanoven na 16 let, pro juniory na 18 let. Pro mezinárodní soutěže dospělých je 

stanoven minimální věk na 14 let. Věková hranice pro seniory je 43 let dosažených v kalendářním roce 2020. 

V dalších letech: 

2020 Sportovec musí mít přinejmenším své 43. narozeniny  

2021 Sportovec musí mít přinejmenším své 44. narozeniny  

2022 Sportovec musí mít přinejmenším své 44. narozeniny  

2023 Sportovec musí mít alespoň 45. narozeniny 

Uvedená věková hranice je počítána jako aktuální rok mínus rok narození. 

 

4. ODMĚNY  

4.1.  ČPTOUR + MR JEDNOTLIVCŮ  

> Umístění jednotlivce v každém jednotlivém ČPTour: 

Klub na místě vybírá startovné od všech účastníků, z toho:  

• odměna herně 
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• 15% z vybraného startovného – odměna řediteli (ředitelům turnaje), (nejméně 1000,- Kč) 

• zbytek finanční odměny hráčům (procenta níže se počítají ze 100% částky startovného po odečtení 
odměn pro hernu a ředitele turnaje). 

1.místo.........................37% + medaile 
2.místo.........................23% + medaile 
3.-4.místo.....................2x10% + medaile 
5.-8.místo.....................4x5% 

> Umístění jednotlivce na MR v každé disciplíně: 

1.místo.........................titul mistr republiky v kategorii jednotlivců + pohár 

2.místo.........................pohár 

3.-4.místo.....................pohár 

4.2.  MISTROVSTVÍ REPUBLIKY TÝMY, ŽENY, SENIOŘI,  JUNIOŘI, DVOJICE  

Týmy hrající extraligu týmů jsou odměňováni takto:  

> Umístění týmů na MR týmů: 
1. místo......................... titul mistr republiky týmů, putovní pohár, pohár, diplomy 
2. místo......................... pohár, pohár, diplomy 
3. - 4. místo..................... pohár, pohár, diplomy 
 

> Umístění žen na MR žen v každé disciplíně: 
Na místě je vybíráno startovné pořádajícím klubem, je v plné výši rozděleno: 

1. místo...........................40% + pohár, titul mistr republiky 

2. místo............................28% + pohár 

3. - 4. místo....................2x16% + pohár 

> Umístění seniorů na MR seniorů v každé disciplíně: 

1. místo..........................pohár + titul mistr republiky v kategorii seniorů  

2. místo..........................pohár 

3. -4. místo......................pohár 

Po odečtení nákladů na MR seniorů se veškerá vybraná částka použije na reprezentaci na ME seniorů.  

V případě nevyčerpání se částka přesouvá na podporu juniorů podle uvážení VVS. Náklady jsou 

odměna ředitele turnaje, časoví rozhodčí a platba za pronájem herny. 

> Umístění juniorů na MR juniorů v každé disciplíně: 

1. místo..........................pohár + titul mistr republiky v kategorii juniorů  

2. místo..........................pohár 

3. -4. místo......................pohár 

> Umístění dvojic na MR dvojic a smíšených dvojic: 

Startovné na místě vybírá klub  

• 15% z vybraného startovného – odměna řediteli (ředitelům turnaje, časovým rozhodčím), (nejméně 

1000,- Kč) 

• zbytek finanční odměny dvojicím (procenta níže se počítají ze 100% částky dvojicím) 
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1. místo..............................40% pohár + titul mistr republiky v kategorii dvojic či smíšených dvojic  

2. místo..............................28% + pohár 

3. - 4. místo......................2x16% + pohár 

Všechny vyplácené částky jsou zaokrouhlené na desítky korun dolů. Případný rozdíl jde do pokladny 

ČMBS sekce pool. 

4.3.  REGIONÁLNÍ  SOUTĚŽE  

Odměňování hráčů v oblastních soutěžích je plně v kompetenci oblastních vedoucích. 
Podle reálné obsazenosti jednotlivých regionů (první čtyři turnaje regionu slouží jako kvalifikace na 
ČPTour), alikvótní počet hráčů z daného regionu postupuje do následující ČPTour (celkem 16 hráčů). 
Kvalifikace se musí odehrát před hlavním kolem ČPTour v dané disciplíně, změna disciplíny na 
regionálním kole je nepřípustná. 

5. NOMINACE NA ME JEDNOTLIVCI, ŽENY, JUNIOŘI  

Předpoklad dotace ve stejné výši jako v roce 2019 

> JEDNOTLIVCI (dvě dotovaná místa – výše dotace bude záviset na finančních možnostech sekce pool):  

o Celkové pořadí z ČPTour 2020 (pořadí v červnu 2020)  

o Celkové pořadí ve čtyřboji MR ČR 2020 ve všech disciplínách 

o Kombinace dvou předchozích možností 

o Účast minimálně na 4 turnajích  

o Mimořádné sportovní výsledky jednotlivce 

o Postoj hráče k reprezentaci 

o Sebevzdělávání, účast na zahraničních turnajích 

> ŽENY (jedno dotované místo– výše dotace bude záviset na finančních možnostech sekce pool):  

o Celkové pořadí ve čtyřboji MR ČR žen 

o Celkové pořadí ve čtyřboji MR ČR ve všech disciplínách 

o Mimořádné sportovní výsledky jednotlivce 

o Postoj hráče k reprezentaci 

o Sebevzdělávání, účast na zahraničních turnajích 

> JUNIOŘI (tři dotovaná místa – výše dotace bude záviset na finančních možnostech sekce pool):  

o Celkové pořadí ve čtyřboji MR ČR juniorů a kadetů 2020 

o Celkové pořadí ve čtyřboji MR ČR ve všech disciplínách  

o Mimořádné sportovní výsledky jednotlivce 

o Postoj hráče k reprezentaci 

o Sebevzdělávání, účast na zahraničních turnajích 

Výsledná nominace je v dikci VVS pool, která bude stanovovat širší nominaci na základě výše uvedených 
bodů či jejich kombinací a finančních možností svazu. 

Dále je možno nominovat hráče na Eurotour (jak ženy, tak muže), s tím, že svaz platí dvě noci + startovné a 
případných 50% výhry připadá zpět svazu. Kritéria pro nominaci na Eurotour jsou stejná jako pro ME, 
nicméně konečné rozhodnutí je vždy v dikci výkonného výboru sekce Pool. 
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S nominovanými hráči (reprezentanty) budou uzavřeny reprezentační smlouvy, kde budou definovány 
jejich práva a povinnosti. 

 

6. POSTUPOVÝ KLÍČ DO ČPTOUR 2020 

Schémata postupových klíčů takto: 

Před každým ČPTour 32 se koná regionální soutěž – kvalifikace ve stejné disciplíně. Po skončení regionální 

soutěže se vypočítá počet postupujících z každého regionu podle počtu účastníků. Pokud nelze rozhodnout 

podle počtu a procent soutěžících v jednotlivých regionech, rozhoduje o přidělení – odebrání míst VVS. 

V případě, že nějaký region nedokáže naplnit svou kvótu, osloví VVS jiný region. Z regionů do ČPTour postupuje 

celkem 16 hráčů. Na první kolo ČPTour Open se hráči nasazují podle minulé sezóny, celkového žebříčku 

ČPTour 2019 (šest kol) + MR 2019 (čtyři kola). 

V případě nepřihlášení daného hráče z prvních šestnácti se doplní soutěžící do celkového počtu 32 

z regionálních soutěží, podle klíče uvedeného výše. 

Hráči postupující z regionů jsou nasazeni podle umístění v regionální soutěži a před začátkem turnaje veřejným 

losem, například pět prvních míst 17-21 losem, pět druhých míst 22-26 losem atd. 

ČPTour Open je otevřený turnaj pro všechny členy ČMBS, kteří mají splněny podmínky pro start do turnaje. 

7. POSTUPOVÝ KLÍČ DO ČESKOMORAVSKÉ EXTRALIGY TÝMŮ A 1. LIGY TÝMŮ 2020 

Rozřazovací baráže o Českomoravskou extraligu týmů (ČMET) se účastní poslední čtyři týmy z pořadí ČMET 

v roce 2019 a první čtyři týmy z I. ligy týmů v roce 2019. 

Baráže se mohou zúčastnit hráči daného týmu, kteří odehráli alespoň dva zápasy v základní části za daný 

tým. 

V rozřazovací baráži se bude bojovat o 4 doplňující místa v ČMET 2020. 

V případě, že se do ČMET nepřihlásí tým s nárokem na postup ze sezony 2019 či tým s nárokem na postup 

vybojovaným v této rozřazovací baráži týmů, bude nabídnuto doplnění ČMET týmu na prvním, resp. druhém, 

třetím atd. nepostupovém místě v rozřazovacích barážích týmů 2019. Celé výsledkové pole pak bude posunuto 

směrem nahoru.  

Týmy, které neabsolvují rozřazovací baráž týmů, se mohou přihlásit do 1. ligy týmů, respektive 2. ligy týmů.  

VVS si vyhrazuje právo určení typu rozřazení dle počtů přihlášených týmů do jedné nebo více divizí hrajících 

stejným systémem jako ČMET. 

8. POSTUPOVÝ KLÍČ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY TÝMŮ 2020 + DALŠÍ ROZŘAZENÍ 

ČMET  

Na mistrovství republiky týmů postupují týmy umístěné na 1. - 8.místě v celkové tabulce systému K-K po 

odehrání všech 15ti základních kol Českomoravské extraligy týmů. Hráč týmu musí mít odehrána alespoň dvě 

utkání v základní části soutěže (za daný tým). 

Týmy umístěné na 9. - 12. místě setrvávají v ČMET i pro sezonu 2021. Týmy umístěné na 13. - 16. místě 

sestupují do baráže týmů o ČMET 2021, kde se utkají o 4 postupová místa s týmy umístěnými na 1. - 4. místě v 
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1. lize týmů 2020. 

Výkonný výbor sekce Pool si vyhrazuje právo k provedení případných změn proti tomuto Prováděcímu předpisu 

v reakci na nepředvídatelné události zejména v účasti týmu a v neposlední řadě v konečném rozhodnutí o 

konceptu mistrovských soutěží týmů a jednotlivců pro sezonu 2020. 

9. POSTUPOVÝ KLÍČ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ  

       Schémata postupových klíčů pro jednotlivé disciplíny jsou nastavena takto: 

Pro všechna kola MR jednotlivců: 

Prvních 16 hráčů z celkového žebříčku (ČPTour + MR) (TOP 16) hrají až druhý den – v neděli, jsou nasazeni podle 

pořadí, v jakém figurují v celkovém žebříčku. V případě nepřihlášení některého z nich do daného data 

v přihlášení na turnaj je osloven náhradník – náhradníci na dalších místech v celkovém žebříčku. 

Druhých šestnáct hráčů se do neděle musí kvalifikovat ze sobotní kvalifikace. Pořadí, v jakém skončí v kvalifikaci 

budou nasazeni do turnaje (až za nasazenými 16 hráči + případní náhradníci z celkového žebříčku) 

Pokud se stane, že se hráči z TOP 16 odhlásí až po začátku kvalifikace, nejsou již hráči do celkových 32 míst 

nahrazováni. 

Pokud by hráč odmítnul být náhradníkem za některého z nepřihlášených TOP 16, již nemůže hrát kvalifikaci. 

Do kvalifikace o postup na mistrovství republiky jednotlivců v dané disciplíně se může přihlásit jakýkoliv platný 

hráč ČMBS (registrace v klubu pod ČMBS-sekce poolbilliard, klub zaplacené příspěvky, hráč splněny 

 všechny závazky vůči ČMBS) a tak bojovat o 16 doplňujících míst (17. - 32. místo) na MR jednotlivců.  

Systém kvalifikace bude určen podle množství přihlášených. 

10. SPECIFIKACE HERNÍCH SCHÉMAT  

V sezóně 2020 se nehraje o 3. místo. 

Pro turnaje hrané systémem DKO jsou pro centrální soutěže předepsány tyto přechody: 

> 1. přechod A-B: křížení přes polovinu pavouka (malé křížení) 

> 2. přechod A-B:  

o DKO32, DKO64: křížení přes celého pavouka (velké křížení) 

o DKO16: křížení přes celého pavouka (velké křížení) 

o DKO8: neuplatňuje se (šířka 1, tzn. pouze 2 kola B-strany = 1 přechod) 

> Návrat B-A: 

o DKO32, DKO64: vodorovně s přesunutím do druhé poloviny pavouka losem (zaručuje 
minimalizace pravděpodobnosti resp. max. odsunutí opětovného setkání dvou hráčů, kteří již 
spolu hráli. Nesmí nastat případ, kdy hráči hrající zápas v A straně pavouka před přechodem 
DKO/SKO budou hrát hned následující zápas hned za přechodem DKO/SKO) 

o DKO16: losem, hráči „před čarou“ se nesmí potkat v semifinále.  

o DKO8: vodorovně, hráči „před čarou“ se nesmí potkat v semifinále. 

V ostatních soutěžích může organizátor případně zvolit jiné přechody. 
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11. HERNÍ SCHÉMA ČESKÉ POOLOVÉ TOUR  

Hraje se celkem šest turnajů z toho čtyři turnaje ČPTour 32, s celkovým počtem 32 hráčů, a dva ČPTour Open 

s neomezeným počtem hráčům.  

ČPTour 32 se hraje systémem zkrácené 32 DBKO, dvě kola v B straně. 

ČPTour Open se hraje: 

> První hrací den (sobota) se hrají skupiny (počet podle počtu účastníků a ředitele turnaje). 

> Druhý hrací den – neděle – hraje 32 postupujících z předchozího dne (či podle rozhodnutí 

ředitele turnaje) zkrácené 32 DBKO, dvě kola v B straně. 

> V případě, že se přihlásí méně než 50 hráčů, hraje se pouze jeden hrací den, a to sobota. 

12. BODOVÁNÍ  

MČR 2020 – bodování začíná od 10 000, koeficient 0.8 

ČPTour Open – bodování začíná od 8000, koeficient 0.8  

ČPTour 32 – bodování začíná od 6000, koeficient 0.8  

Regionální soutěže bodování regionálních soutěží začíná bodově od 33. místa ČPTour 32, která následuje po 

daném kolu regionálních soutěží. V jednom kole, což je kvalifikace + ČPTour, může být hráči uděleno pouze 

jedno bodové ohodnocení, platí vždy to větší.  

13. SPECIFIKACE KOL SOUTĚŽÍ  

13.1.  JEDNOTLIVCI ,  ŽENY, JUNIOŘI, KADETI  

V sezóně 2020 se soutěže jednotlivců hrají: 

ČPTour 32 

9ball -> 10ball-> 8ball -> 14. 1.nek. 

ČPTour Open 

8ball -> 9ball 

Mistrovství republiky juniorů: 

8ball -> 9ball-> 10ball -> 14. 1.nek.  

Mistrovství republiky seniorů: 

8ball -> 9ball-> 10ball -> 14. 1.nek. 

Mistrovství republiky žen: 

8ball -> 9ball-> 10ball -> 14. 1.nek. 

Mistrovství republiky jednotlivců: 

8ball -> 9ball-> 10ball -> 14. 1.nek. 

Pořadí jednotlivých disciplín je upřesněno v kalendáři ČMBS sekce pool pro danou sezonu. 

13.2.  DVOJICE ,  SMÍŠENÉ DVOJICE  
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V sezóně 2019 se soutěže dvojic hrají pouze formou MR dvojic a MR smíšených dvojic – vždy jeden turnaj. 

Formát turnaje podle rozhodnutí ředitele turnaje. 

13.3.  TÝMY  

V sezóně 2020 se soutěže týmů hrají takto: 

                                              -> Českomoravská extraliga týmů 2020, I. liga týmů, II. liga týmů 

                                                                      -> MR týmů 2020 

-> baráže týmů o Českomoravskou extraligu týmů 2021 

 

Baráže o Českomoravskou extraligu týmů pro rok 2021: 

        Týmy umístěné na 13. - 16. místě v tabulce K-K po základních 15-ti kolech v Českomoravské extralize  

týmů 2020 sestupují do baráže týmů o ČMET 2021, kde se utkají o 4 postupová místa do ČMET 2021 s týmy 

umístěnými na 1. - 4. místě v 1. lize týmů 2020. 

        V případě avizované neúčasti některého z týmů, jež sestoupil z ČMET 2020/postoupil z 1. ligy 2020 do 

baráže o ČMET 2021, nebude tento tým nahrazen žádným náhradním týmem a baráž o ČMET 2021 se odehraje 

ve sníženém počtu týmů. 

        Výkonný výbor sekce Pool si vyhrazuje právo k provedení případných změn oproti tomuto  

Prováděcímu předpisu v reakci na nepředvídatelné události zejména v účasti týmu a v neposlední řadě 

v konečném rozhodnutí o konceptu mistrovských soutěží týmů a jednotlivců pro sezonu 2020. 

 

 

14. SPECIFIKACE DISCIPLÍN  

 

V sezóně 2020 se soutěže jednotlivců hrají ve čtyřech disciplínách: 8ball, 9ball, 10ball a 14. 1. nekonečná. 

 

V soutěžích týmů se utkání sestává ze tří disciplín: 8ball, 9ball a 10ball.  

 

MR dvojic a smíšených dvojic se hraje v disciplíně 9ball. 
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Doplňková pravidla: 

Ve hře 9ball se, do odvolání písemnou formou v tomto Prováděcím předpisu Soutěžního řádu, staví devítka na 

rozstřelový bod. 

Střídavý rozstřel se hraje: 

• V ČPTour – pavouk – střídavý rozstřel ve všech disciplínách 

• V Extralize týmů ve všech disciplínách 

• Na MR jednotlivců ve všech disciplínách 

• Na MR týmů ve všech disciplínách 

V ostatních soutěžích, pokud to nebude uvedeno v propozicích před turnajem jinak, se hraje rozstřel – vítěz 

předchozího bodu. 

15. POČTY HER/BODŮ PRO VÍTĚZSTVÍ V  ZÁPASU:  

15.1.  BARÁŽ O EXTRALIGU TÝMŮ 2021 

> 8ball  6 vítězných her 

> 9ball 7 vítězných her 

> 10ball  6 vítězných her 
 
jak ve skupinách, tak v pavoucích DKO/SKO 

Výše uvedené údaje platí, pokud řídící orgán ČMBS sekce pool, případně ředitel soutěže před začátkem soutěže 

nebo turnaje nerozhodne jinak.  

15.2.  ČPTOUR  

> 8ball – až 8 vítězných v A straně pavouka, až 6 vítězných v B straně pavouka, ve skupině podle 
rozhodnutí ředitele turnaje  

> 9ball – až 9 vítězných v A straně pavouka, až 7 vítězných v B straně pavouka, ve skupině podle 
rozhodnutí ředitele turnaje  

> 10ball – až 8 vítězných v A straně pavouka, až 6 vítězných v B straně pavouka, ve skupině podle 
rozhodnutí ředitele turnaje  

> 14.1 – až 125 vítězných v A straně pavouka, až 75 vítězných bodů v B straně pavouka, ve skupině podle 
rozhodnutí ředitele turnaje  

Výše uvedené údaje platí, pokud řídící orgán ČMBS sekce pool, případně ředitel soutěže před začátkem 

soutěže nebo turnaje nerozhodne jinak. Podrobnosti budou vždy v propozicích u on-line přihlašování na 

stránkách www.poolbilliard.cz. 

15.3.  REGIONÁLNÍ  SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ  

Formát regionálních soutěží a počet vítězných her ať už v systému K-K či pavoucích je plně v kompetenci 
regionálního vedoucího. 

VVS nařizuje řídit soutěže ve svazovém softwaru. Dále nedoporučuje používat systém skupiny + KO 
(jednoduché KO, postupující do KO výsledkem ve skupině), z důvodu pravděpodobně možné sportovní 
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degradaci výsledků. Zatímco u jednotlivého turnaje lze tento systém použít, v sériích, kde jde všem o body do 
celkového žebříčku, by neměl být používán. 

15.4.  MISTROVSTVÍ REPUBLIKY  JEDNOTLIVCŮ, ŽEN, SENIORŮ, JUNIORŮ  

Bude vždy upřesněno před konáním turnaje. 

15.5.  ČESKOMORAVSKÁ  EXTRALIGA TÝMŮ + 1.  LIGA TÝMŮ + 2. LIGA TÝMŮ  

Českomoravská extraliga týmů: 
> 8ball   6 vítězných her  
> 9ball  7 vítězných her 
> 10ball   6 vítězných her 

1. liga týmů: 
> 8ball   5 vítězných her  
> 9ball  6 vítězných her 
> 10 ball  5 vítězných her 

2. liga týmů: 
> 8ball   5 vítězných her  
> 9ball  6 vítězných her 
> 10 ball   5 vítězných her 

16. ČASOVÝ ROZHODČÍ  

Na vybrané zápasy bude nasazen časový rozhodčí. 
Na semifinálové a finálové zápasy bude nasazen časový rozhodčí automaticky, a to v těchto soutěžích: 
 

a) ČPTour 
b) MR jednotlivců 
c) MR žen 
d) MR juniorů 
e) MR seniorů 

 
V těchto semifinálových a finálových zápasech časový rozhodčí zároveň plní funkci rozhodčího na stole. 

Pokud ředitel turnaje rozhodne, že zápas je zdržen, jsou hráči upozorněni na to, že může být nasazen časový 

rozhodčí, pokud ani potom zápas nezrychlí, je nasazen časový rozhodčí: 

• Čas po rozstřelu: 60 s (až se zastaví všechny koule; u 14.1 nekonečné je to po „breaku“. Na rozstřel, ani 
u 14.1 nekonečné, se čas nezapíná.) 

• Čas běžného strku: 30 s (až se zastaví všechny koule) 

• Jednou za hru (jeden bod/jeden trojúhelník ve 14.1 nekonečné) je možné o prodloužení o 30 sekund. 

• Po faulu se počítá čas od okamžiku, kdy vezme hráč bílou kouli do ruky 

• V případě překážky v hraní se čas zastavuje 

• Pokud hráč nedodrží časový limit, je ohlášen faul 

• Kterýkoliv hráč v turnaji může být požádán o funkci časového rozhodčího, hráč nesmí odmítnout, 
vystavuje se tak diskvalifikaci v turnaji. 

• Lze použít aplikaci na www.cmbs.cz/scoreboard  
 

Výše uvedené údaje platí, pokud řídící orgán ČMBS sekce pool, případně ředitel soutěže před začátkem 

soutěže nebo turnaje nerozhodne jinak.  

http://www.cmbs.cz/scoreboard
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Výkonný výbor sekce Pool si vyhrazuje právo k provedení případných změn proti tomuto Prováděcímu 

předpisu. 


