
INFORMACE K MISTROVSVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

V HOLANDSKÉM BILLIARDU 2014

Přátelé, kamarádi, příznivci holandského billiardu!

Děkujeme Vám za registraci k sobotnímu Mistrovství ČR v holandském billiardu. Posíláme Vám 
základní informace k organizaci. V případě dotazu se na nás neváhejte obrátit. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Turnaj: OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ České Republiky v holandském billiardu 2014
Datum: Sobota, 11.10.2014
Registrace: Od 11 hod., začátek turnaje ve 12:15 hod.

Místo: Kulečníkový klub – Billiard club Harlequin Praha s.r.o.
ul. Oblouková (mezi domy 6 až 8, dvorní trakt), 101 00 Praha 10

Stoly: Hrát se bude na stolech Jakkolo Tournament (od výrobce Schilte) a v základním kole 
také na stolech TopShot.

Kategorie: Jednotlivci (turnaj je bez omezení pro každého – děti, dospělí, senioři, postižení). 
Maximální počet hráčů je 40.
Týmy (3 členné týmy – libovolné složení). Maximální počet týmů je 8.

Startovné: Jednotlivci 100,- Kč
Týmová soutěž 100,- Kč (za celý tým)

Občerstvení: Není zajištěno. Jídlo a pití je možné zakoupit přímo na místě akce.

Organizátoři: Rekre park o.s., info(zavináč)rekrepark.cz, 775 949 273, www.rekrepark.cz
Pavel Halamka, Billiard club Harlequin Praha s.r.o.

Pozn: Turnaj je otevřený, mohou se zúčastnit i zahraniční účastníci, jejichž výsledky se plně 
započítávají.  

http://www.rekrepark.cz/


HARMONOGRAM

Pozor! Čas začátku je o 1 hodinu dříve, než bylo avizováno, začínáme ve 12:15.

11:00 Příchod, tréninky, registrace
12:00 Konec registrace hráčů a týmů, rozlosování ke stolům
12:15 Zahájení
12:20 Jednotlivci, základní kolo – 1. část (všichni hráči 10 her)
14:20 Jednotlivci, základní kolo – 2. část (všichni hráči 10 her)
15:30 Jednotlivci, pavoukový systém – 2. část (nejlepších 16 hráčů)
17:00 Týmová soutěž – 3 členné týmy (všichni hráči v týmu 5 her)
18:30 Vyhlášení výsledků

PRŮBĚH TURNAJE

Po registraci provedou rozhodčí rozlosování hráčů ke stolům. Všichni hráči se zúčastní obou částí 
základního kola. Hráči budou rozděleni na 2 skupiny. Každá skupina bude hrát na 10-ti stolech. 10 
hráčů hraje a 10 hráčů dělá rozhodčí. Je důležité, aby se všichni účastnili hry, ať už v pozici hráčů 
nebo rozhodčích. Připravte se prosím, že nebude prostor k tomu, abyste v časech od 12:00 – 15:30 
odcházeli, telefonovali, jedli, atp., protože polovina hráčů neustále hraje a druhá polovina dělá 
rozhodčí.  Jakmile budou mít všichni hráči odehraných 10 her, prohodí si před drouhou částí stoly. 

Po základním kole bude probíhat druhá vyřazovací část, předpokládaná doba trvání je 1,5 hod. 
Věříme, že i hráči, kteří nepostoupí, vytvoří tu správnou atmosféru a divácky si tuto napínavou část 
užijí. 

Na úplný závěr bude následovat soutěž týmů.  Registraci týmů a případné změny ve složení je nutné 
provést do 12 hod. Následné změny již nebudou možné. Je místo pouze pro prvních 8 přihlášených 
týmů.

HERNÍ SYSTÉM TURNAJE – Jednotlivci

1. část – každý hráč odehraje 10 + 10 her (každá hra na jiném stole). Průměr z 20-ti her určí pořadí 
hráčů. Hrát se bude s 30-ti puky na 3 kola (základní pravidla).

2. část – do užšího finále postoupí 16 nejlepších hráčů z 1. části. Nasazení bude 1. s 16., 2. s 15., 3. se 
14., atd. (pavoukový systém). Hrát se bude s 20-ti puky na 2 kola. Osmifinále na 5 bodů, čtvrfinále na 
7 bodů, semifinále na 7 bodů a finále na 9 bodů (výhra = 2 body, remíza 1 bod). Hrací stůl pro dvojice 
se bude vždy losovat. 

HERNÍ SYSTÉM TURNAJE – Týmy

Každý hráč v týmu bude hrát 5 her (15 her/tým) s 30-ti puky na 3 kola. Hráči se budou střídat na 5-ti 
stolech, které budou vylosovány. Do konečné tabulky a celkového výsledku týmu se započítají 4 
nejlepší výsledky každého hráče. Stoly pro tým se budou losovat. 



PRAVIDLA HOLANDSKÉHO BILLIARDU

Hlavními rozhodčími jsou Mgr. David Wardas a Bc. Josef Ženčák, kteří budou řešit případné sporné 
situace. 

Hraje se podle pravidel uvedených na http://www.holandskybilliard.cz/pravidla-holandskeho-
billiardu/

 Základní část jednotlivci a soutěž týmů – 30 disků na 3 kola. 

 Vyřazovací část jednotlivci – 20 disků na 2 kola.

DŮLEŽITÉ ČÁSTI A DOPLNĚNÍ K PRAVIDLŮM

 Časový limit na 1 hru při hře s 30-ti puky na 3.kola je 6 minut.
 Časový limit na 1 hru při hře s 20-ti puky na 2. kola jsou 4 minuty.
 Pokud disk vjede do slotu a odrazí se z něj zpátky, pak zůstává tam, kde skončil a je dále 

součástí hry.
 Pokud disk vyskočí z hrací desky (včetně disků umístěných již ve slotu), nezapočítává se a 

použije se až v následujícím kole.
 Na disky v hracím poli i slotech můžete sahat až na konci každého kola, kdy se řadí do sloupců

(po 4 a 3 discích). Pokud naplníte během některého kola jeden ze slotů disky, není možné si 
uvolnit místo jejich sesbíráním (vždy až na konci 1. a 2. kola). 

 Pokud disk přeskočí do slotu se shora (neprojde brankou), pak se z hrací desky ihned odstraní
a použije se až v následujícím kole.

 Pokud se disk odrazí zpět před odhodovou lištu (je jakoukoliv částí viditelný z přední části 
z pohledu shora), vyřazuje se pro dané kolo ze hry a použije se až v kole následujícím. Jedná-li
se o třetí kolo, s diskem se již dále nehraje.

 Je nepsaným pravidlem, že disky se nedávají na odhodovou lištu, ale mimo stůl. Pokud je zde 
přesto máte položené a během hry shodíte nějaký disk do hracího pole, všechny shozené 
disky zůstávají tam, kde dopadly.

 Pokud však hráči spadne disk na hrací pole v době, kdy si disky rovnal v rukou a nebyla zjevná
snaha disk zahrát, tento „náhodně spadlý disk“ si hráč odebere zpět. 

Věříme, že sobotní setkání bude pro mnohé z vás nejen krásným sportovním zážitkem, ale také 
příležitostí k poznání nových lidí, navázání přátelství a získání zkušeností, které vám přinesou 
zlepšení výsledků a stálé potěšení ze hry. 

Mgr. David Wardas
předseda spolku Rekre park

http://www.holandskybilliard.cz/pravidla-holandskeho-billiardu/
http://www.holandskybilliard.cz/pravidla-holandskeho-billiardu/

