
 
 

PRAVIDLA 18. ROČNÍKU 

TURNAJE MISTRŮ MĚSTA BOHUMÍNA 2022 

(2. – 4. 12. 2022) 
Trojboj 

· 1 zápas = 3 sety 
· kádr 52/2 … 100 karambolů /  5 náběhů 
· jednoband (1B) … 50 karambolů / 10 náběhů 
· trojband (3B) … 15 karambolů / 15 náběhů 
· v každém setu se hraje tempo kdo začne; v každém setu druhý dohrává 

Přepočtové koeficiety 

· kádr x 1; 1B x 5; 3B x 10 

Kritéria postupu 

· body; počet vítězných setů; lepší rozdíl setů; GP; NJP; los (platí po celý turnaj) 

Počet hráčů a rozdělení do herních skupin 

· 9 hráčů; tři skupiny po třech hráčích 
· skupiny bez nasazených hráčů; všichni hráči se do skupin losují 
· hráči si vylosují pořadí, ve kterém budou následně přistupovat k losu své herní 

skupiny (A, B, C) 
· ve skupině hraje každý s každým; ve skupině může být remíza 
· před prvním zápasem (kádr 52/2) má hráč k dispozici 5 minut na trénink 

Pořadí zápasů ve skupinách 

· A1 - A3 
· A2 - A3 
· A1 - A2 

Postup ze skupiny 

· první dva dle daných kritérií 



Čtvrtfinále 

· A1 - B2 
· B1 - C2 
· C1 - A2 
· do SF postupují 3 vítězové a jeden prohraný dle daných kritérií, který jde automaticky 

do SF na 4. místo 

Semifinále 

· vítězové ČF se seřadí dle daných kritérií; hraje se 1./4. + 2./3. 

Finále 

· vítězové SF; prohraní jsou oba třetí (již nehrají) 

ČF, SF A FINÁLE 

· nemůže být remíza; vítěz vzejde z rozstřelu remízového setu 
· systém - tempo kdo začne; hraje se vždy 1 náběh 
· oba hráči hrají ze základního strku; kádr 20 karambolů/1 náběh, 1B 10/1, 3B kdo 

zahraje více strků; v případě remízy v rozstřelu se rozstřel opakuje do určení vítěze 
· v případě remízy ve všech setech určí disciplínu los; los provede vrchní rozhodčí 

Průběh zápasu 

· kádr a 1B se hrají hned za sebou; před 3B je 5 min přestávka 

Průběh turnaje 

· skupina „A“ hraje na stole č.1 
· skupina „B“ hraje na stole č.2 
· skupina „C“ hraje na stole č.3 

Průběh ČF 

· vítězové skupin zůstávají na svých stolech 

Průběh SF 

· 1./4. stůl č.1 
· 2./3. stůl č.3 

Průběh finále 

· finále se hraje na stole č.2 

Oblečení 

· dress code A 

 


