
Propozice turnaje a herní řád 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ 2019 
(Srby u Kladna 10. 8. 2019)  

 
 

čl. 1 
ZÁKLADNÍ INFORMACE  

 
1.1. Místo a datum konání: Tuchlovice / Srby u Kladna, sobota 10. srpna 2019  
1.2. Zahájení turnaje: 10:00 hod.  
1.3. Startovné: 500 Kč / klub (platba na BÚ do 6.8.) / 600 Kč (platba hotově 10.8.) 
1.4. Hlavní pořadatel: Club Rodamiento, z. s. / Daniel Beseda  
1.5. Hlavní rozhodčí: zástupce VV ČKS 
1.6. JURY: 5 vylosovaných zástupců klubů 
 

čl. 2 
PRÁVO ÚČASTI  

 
2.1. Turnaje se mohou zúčastnit předem přihlášené kuličkové kluby. 
2.2. Turnaj je určen pouze pro řádné členy ČKS. 
 

čl. 3 
HERNÍ SCHÉMA TURNAJE 

 
3.1. Každý kuličkový klub může nasadit do zápasu pouze jeden tým.  
3.2. Tým tvoří vždy 4 hráči stejného klubu (hráči musí být v evidenci daného kuličkového 
klubu). Každý hráč může startovat pouze za jeden kuličkový klub.  
3.3. Kuličkové kluby jsou rozděleny do dvou základních skupin po čtyřech (případně po 3 a 4 
týmech). Systém pro nasazení klubů do skupin je dle aktuálního “Národního žebříčku klubů 
pro rok 2019”.  
3.4. Do skupin se nasazují týmy klasicky - systémem A, B, B, A, A, atd. 
3.5. V základních skupinách se hraje systémem “každý s každým”. Hraje se na 2 vítězné 
hry. Kritéria postupu určuje Soutěžní řád (bod. 3.5). Body se počítají klasickým - českým 
systémem (1 výhra / porážka soupeře = 1 bod). 
3.6. Druhou fázi turnaje je klasický pavouk. Do této fáze turnaje postupují z každé základní 
skupiny 3 nejlepší kluby. Vítěz skupiny postupuje rovnou do semifinále. Kluby na 2. - 3. 
místě se utkají ve čtvrtfinále.  
3.7. Turnajový pavouk se bude hrát na 2 nebo 3 vítězné hry (určí pořadatel po odehrání 
základních skupin). Finále a zápas o 3. místo se hraje pouze na 3 vítězné hry. 
3.8. Kluby na 4. místech si zahrají dohrávku o konečné 7. - 8. místo (v případě, že se 
účastní 8 klubů). Všechny dohrávky (mimo medailových pozicí) budou hrány na 2 vítězné 
hry.  
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čl. 4 
HRÁČI A KULIČKY 

  
4.1. Hráči nastupují k zápasům ve stejných dresech (klubová trička stejné barvy ap.).  
4.2. Každý hráč, který je zapojen do hry / zápasu má na viditelném místě označení pořadí v 
jakém hraje (č. 1 - 4).  
4.3. Kuličky ve hře musí být od sebe odlišitelné (kuličky týmu “A” x kuličkám týmu “B”).  
4.4. Každý hráč má 5 kuliček (tým/klub má tedy celkem 20 kuliček). 
 

čl. 5 
POŘADÍ HRÁČŮ A STŘÍDÁNÍ 

  
5.1. O konkrétním pořadí hráčů v jednotlivých hrách rozhoduje kapitán klubu (týmu).  
5.2. Střídat hráče je možné do každé nové hry v rámci zápasu. 
5.3. Před každou novou hrou odevzdá kapitán klubu vyplněnou soupisku hráčů s uvedením 
pořadí v jakém budou v následující hře hrát. 
5.4. Při nesprávném střídání hráčů ve hře se postupuje dle bodů 10.1. a 10.2. 
 

čl. 6 
TRÉNINK  
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6.4. Oficiální trénink hráčů klubu na vylosovaném (přiděleném) důlku probíhá pouze do doby 
kdy pořadatel turnaje oznámí konec tréninku a vyzve kapitány klubů k vyplnění seznamu 
(kartičky) hráčů, kteří budou nastupovat do následující hry (uvede se také pořadí hráčů). 
6.5. Trénink je možný pouze před zahájením první hry v daném zápasu.  
6.6. Pokud nový hráč nastupuje do zápasu až např. do druhé nebo třetí hry, může trénink 
absolvovat také pouze před první hrou (tj. s celým týmem). 
 

čl. 7 
ROZHOZ K DŮLKU  

 
7.1. Rozhoz za celý klub provádí pouze jeden zástupce z klubu. Nemusí se přitom jednat o 
klubovou “jedničku”.  
7.2. Pokud to kapacita hřiště umožňuje, pořadatel turnaje přiděluje týmům důlky s větším 
odstupem.  
 

čl. 8 
VYNDÁVÁNÍ KULIČEK  

 
8.1. Kuličky z důlků (pro větší přehlednost o počtu kuliček) vyndává vždy tým/klub, který je 
právě na tahu.  
8.2. Kuličky vyndává hráč, který je zrovna na tahu (po vyndání kuliček - mimo hrací plochu 
hřiště, zahraje hráč svůj cvrnk). 
8.3. K vyndávání kuliček z důlků nemusí být udělen souhlas soupeře (druhého týmu/klubu).  
 

čl. 9 
KONZULTACE A PORADY 

  
9.1. V rámci MČR klubů je dovolena konzultace mezi spoluhráči (mezi hráči vlastního klubu). 
9.2. Povolení se týká všech členů daného klubu (tzn. nejen aktivně hrajících v dané hře).  
 

čl. 10 
PŘESTUPKY 

  
10.1. Špatné střídání hráčů v rámci jednoho klubu:  
Pokud hráč přeskočí určené pořadí v jakém měl hrát - vrací se kulička na své původní místo 
a hráč ztrácí cvrnk. Na tahu je následně hráč soupeřova týmu a poté pokračuje hráč 
vlastního týmu (klubu), který je na řadě. Musí být stále zachováno původní číslování hráčů. 
 
Příklad:  
správné pořadí: A1, A2, A3, A4  
zahrané pořadí (špatné střídání): A1, A3 …  
řešení situace: hráč A3 hrál ve špatném pořadí (přeskočil hráče A2 - vzal mu možnost hrát); 
kulička se vrací na své původní místo; hraje hráč soupeřova týmu; ve hře pokračuje hráč 
který by byl normálně na řadě - tzn. A3 (hráč A3 hraje tedy znovu).  
 
10.2. Hráči jednoho klubu hrají dvakrát za sebou:  
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Pokud hrají po sobě dvakrát hráči jednoho týmu / klubu, vrací se kulička na původní místo a 
ve hře pokračuje soupeř (pokračuje se v normálně v předem určeném pořadí dle čísel).  
 
10.3. Rozpor v soupisce hráčů: 
Pokud do zápasu nastoupí jiný hráč než který je uveden na soupisce, ztrácí tým právo 
cvrnku a pokračuje soupeř. Tým, který porušil toto pravidlo musí neprodleně po tomto 
zjištění odevzdat správnou soupisku (nebyla li odevzdána), či vyměnit hráče, který je na 
soupisce uveden (byla li odevzdána). Totéž platí v případě, že soupiska hráčů nebude 
odevzdána před začátkem hry.  
 
10.4. Očekávané sporné situace:  
Pokud se dá předvídat že některá herní situace bude následně zpochybněna / napadena 
soupeřem (zejména při dotyku soupeřovy kuličky, plánovaný odcvrnk, zvedání kuličky ap.), 
doporučuje se přivolat svědky (např. nehrající hráče z jiného klubu). 
 
10.5. Protesty:  
Základní protesty, přeměřování kuliček, výklad pravidel ap. provádí hlavní pořadatel 
(zástupce VV). Složitější záležitosti řeší ve sboru pětičlenná JURY složena z 5 náhodně 
vylosovaných zástupců kuličkových klubů a to nadpoloviční většinou. 
 
 
V Srbech dne 10. srpna 2019 
Daniel Beseda, hlavní organizátor turnaje 
Club Rodamiento, z. s.  
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