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1 Preambule 
Soutěžní řád (dále jen SŘ) je souhrn sportovně technických předpisů pro vypisování, pořádání a řízení 
soutěží, které organizuje Českomoravský Billiardový Svaz – Sekce snooker (dále jen ČMBS SN).  

Soutěžní řád doplňuje pravidla snookeru. 

Řídící orgán soutěže může ustanovení SŘ změnit. Tuto změnu však musí uvést v propozicích soutěže. 

2 Všeobecná ustanovení 

2.1 Působnost soutěžního řádu 

Soutěžní řád schvaluje Výkonný výbor sekce snooker ČMBS (dále jen VV ČMBS SN) a řídí se jím veškeré 
domácí Bodované soutěže. 

2.2 Výklad soutěžního řádu 

Výklad soutěžního řádu provádí VV ČMBS SN. 

3 Organizační předpisy soutěží 
Organizační předpisy k řízení soutěží jsou souhrnem ustanovení, která zajišťují řádnou koordinaci soutěží 
všech druhů. 

3.1 Soutěže 

Soutěže pro jednotlivce/týmy se dělí na 

3.1.1 Bodované soutěže do celostátního žebříčku: 

3.1.1.1 Česká snookerová tour (ČST) 

3.1.1.2 Česká snookerová liga (ČSL) 

3.1.1.2.1 Jednotlivců (ČSJ) 

3.1.1.2.2 Týmů (SLT) 

3.1.2 Nebodované soutěže 

3.2 Plánování soutěží 

VV ČMBS SN schvaluje Termínový sportovní kalendář, který zveřejní na oficiálních stránkách Českého 
snookeru.  

3.3 Nebodované soutěže se plánují tak, aby nenarušovaly bodované 
soutěže.Sportovně technické dokumenty v soutěžích 

Sekce snooker ČMBS vydává pro soutěžní rok tyto dokumenty: 

 Termínový sportovní kalendář 

 Propozice soutěží jednotlivců a týmů. 



3.4 Všechny příslušné řídící orgány vydávají propozice, které mají 
platnost jen pro příslušnou soutěž, pro kterou jsou vydány.Řízení 
soutěží 

3.4.1 Soutěže řídí VV VV ČMBS SN prostřednictvím své Snokerové soutěžní komise (dále 
jen SSK). 

3.4.2 Jednotlivé turnaje a ligy řídí řídící orgán soutěže pověřený SSK. 

3.4.3 V případě, že SSK z jakéhokoli důvodu nefunguje (nebyla ustanovena, nezačala 
činnost, členové ukončili činnost, není usnášeníschopní atd.) přebírá její funkci VV. 

3.4.4 Propozice schvaluje VV ČMBS SN. 

3.5 Tituly a ceny 

V BS se udělují následující ceny. 

 Vítěz soutěže 

 Nejvyšší náběh soutěže 

 Zahrání náběhu 100 a více bodů (cena udělována VV ČMBS SN)i 

3.6 Vyhodnocení soutěží 

Technické výsledky soutěže zpracuje hlavní rozhodčí (případně určený organizátor akce) a zašle je v 
elektronické podobě do 3 dnů po skončení soutěže na email liga@snookerliga.cz   

3.7 Pravidla pro soutěže jednotlivců a týmů 

3.7.1 Česká snookerová tour 

Turnajem České snookerové tour (ČST)se může stát každý turnaj, který splní následující podmínky. 

 Účastní se ho minimálně 8 hráčůii 
 Bude mít statut Openiii 
 Základní informace o formátu turnaje - termín konání, místo konání, hrací systém, uzávěrka 

přihlášek (dále jen formát) budou v kalendáři zveřejněny minimálně 30 dní před datem konání 
turnaje 

o VV společně s SSK mohou ve výjimečných případech, pokud usoudí, že je to jednoznačně ku 
prospěchu soutěže, povolit zveřejnění formátu minimálně 14 dní před konáním turnaje. VV i 
SSK tuto výjimku musí schválit jednomyslně. 

 Podrobné Propozice turnaje budou zveřejněny minimálně 7 dní před datem konání turnaje. 
 Nebude využívat handicapyiv 
 Nasazení do turnaje bude provedeno podle Celostátního žebříčku (ve výjimečných případech může 

SSK, případně VV přihlédnout k historickým výsledkům hráče (vítěz mnoha turnajů v ČR, mimořádné 
mezinárodní výsledky atd., případně použít ELO hráčů – je-li k dispozici). 

 Bude hrán podle platných pravidel snookeru uznaných VV ČMBS SN. 

3.7.2 Česká snookerová liga 

Česká snookerová liga jednotlivců a týmů je dlouhodobá soutěž, kterou organizuje VV ČMBS SN podle 
propozic pro tyto soutěže. 

3.7.3 Nebodované soutěže 

Organizátor jakékoli soutěž může požádat o záštitu a podporu VV ČMBS SN. Jedná se především o turnaje a 
soutěže, které mají do budoucna ambici stát se bodovaným turnajem. 
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Dále se jedná o turnaje, které mají za úkol propagaci snookeru. 

O poskytnutí záštity rozhoduje VV ČMBS SN na doporučení SSK. 

3.7.4 Přidělování bodů v bodovaných soutěžích 

3.7.4.1 Počet bodů za jednotlivé umístění v každém bodovaném turnaji stanovuje Dodatek č.1 tohoto 
soutěžního řádu s názvem „Bodování soutěží“. 

3.7.4.2 Pro základní orientaci mají turnaje navíc přiřazený počet hvězdiček. Čím větší počet hvězdiček 
tím větší základní bodová hodnota turnaje. 

3.7.5 Žebříček hráčů 

3.7.5.1 Body z jednotlivých soutěží se zapíší do žebříčku hráčů. Tento žebříček je zveřejněn na stránkách 
Českého snookeru. 

3.7.5.2 Žebříček hráčů eviduje pouze hráče, kteří jsou platnými členy ČMBS. 

3.7.5.3 Body do žebříčku hráčů se započítají nečlenovi ČMBS z dané soutěže pouze v případě, že se do 60 
ti dnů od data konce konání této soutěže stane členem ČMBS. 

3.7.5.4 Dvouletý plovoucí žebříček hráčů se tvoří následovně: 
Na konci každé sezóny se žebříček uzavře. Do další sezóny se započítává vždy ½ bodů dosažených 
v sezóně předcházející. VV ČMBS SN si vyhrazuje právo omezit maximální počet turnajů, ze 
kterých se hráči body započtou. 

3.7.6 Obecná ustanovení pravidel 

Podmínkou pro započítání výsledků bodovaného turnaje do žebříčku je zaplacení poplatku ve výši 5% z 
vybraného startovného (minimálně však 150 Kč za turnaj) na účet Sekce snooker ČMBS. 

O jakoukoliv změnu podmínek bodovaného turnaje je nutno požádat VV a to minimálně 14 dnů před 
začátkem turnaje v kalendáři. 

Hráč/tým muže být ze soutěže vyloučen na základě Disciplinárního trestu dle Disciplinárního řádu 
Disciplinární komisí (DK). 

Je-li hráč nebo družstvo v průběhu hracího dne ze soutěže vyloučen, nebo odstoupí ze soutěže, anulují se 
jeho sehraná utkání v tomto hracím dnu. 

Řídící orgán soutěže má právo vyloučit z účasti v soutěži jednotlivce nebo tým, pokud to nespadá do 
pravomoci DK, který/které 

 neplní své povinnosti nebo  

 nesplňuje podmínky stanovené SŘ a prováděcími pokyny řídícího orgánu soutěže nebo  

 porušuje SŘ nebo jiné sportovně technické předpisy. 

V případech spadajících do pravomoci DK, je Řídící orgán soutěže nebo hlavní rozhodčí povinen 
podat k jejím rukám podnět k zahájení řízení. 

O vyloučení jednotlivce či týmu musí řídící orgán soutěže vyrozumět SSK do 3 dnů od vyloučení. 

Proti rozhodnutí řídící orgánu turnaje je možné se odvolat u SSK do 14 dnů. 

3.8 Start cizinců 

Soutěží se mohou účastnit cizí státní příslušníci. 

4 Utkání jednotlivců v dlouhodobých a jednorázových 
soutěžích 



4.1 Termíny a pořadí utkání 

Termíny soutěží a pořadí utkání jednotlivých kol stanoví řídící orgán soutěže. 

Utkání začíná a končí pokynem rozhodčího nebo řídícího orgánu soutěže. 
U zápasů, které si hráči domlouvají sami utkání začíná po vzájemné dohodě hráčů a končí ukončeným 

rozhodujícím framem utkání. I v takovém případě má každý hráč na rozehrání 5 minut, přičemž první začíná 
hostující hráč. Pro změnu délky rozehrání a pořadí rozehrávajících se hráčů je nutný souhlas obou hráčů. 

 

Hráč, který se nedostaví k účasti na hracím dni nebo se dostaví později, musí uhradit startovné v plné výši 
dodatečně i za neodehraná utkání. Výsledek v neodehraných utkáních odpovídá ztrátě framů poměrem 0:50 
za každý předepsaný frame.  

Řídící orgán soutěže může v závažných případech nařídit přeložení všech utkání na jiný termín. Jestliže 
nemohl hráč ze závažných důvodů utkání odehrát ve stanoveném termínu, řídící orgán nařídí pro odehrání 
utkání pevný termín. Při určení termínu přihlédne k navrženým termínům účastníky, má-li jejich návrhy k 
dispozici. 

4.2 Začátek hracího dne 

Začátek hracího dne je stanoven propozicemi soutěže. 

4.3 Prezence, trénink, zahájení a ukončení utkání 

Hráči nastupují v předepsaném sportovním úboru podle čl. 6.1 Předepsaný sportovní úbor 

Před zahájením utkání mají hráči nárok na pěti (5) minutové rozehrání na stole, na kterém se utkání bude 
hrát.  

Patnáct (15) minut před začátkem utkání je rozděleno do třech 5 minutových intervalů popořadě  

 interval patří rozehrání hostujícího hráče,  
 interval rozehrání domácího hráče a  
 interval slouží k přípravě stolu k utkání. 

O zkrácení těchto intervalů je oprávněn rozhodnout řídící orgán soutěže.  

Zahájení utkání je stanoveno časovým údajem začátku utkání. 

Není-li možné zahájit utkání ve stanovenou dobu pro nepředvídanou překážku, postupuje se obdobně jako 
v čl. 4.5 Přerušení utkání. 

Ujednání o pozdějším začátku utkání uvede rozhodčí resp. domácí hráč v zápisu o utkání a uvede v něm 
důvody, pro které byl začátek utkání odložen. 

Rozhodčí stručně zahájí utkání např. slovy: První frame zápasu X a Y …. 

4.4 Čekací doba 

4.4.1 Nedostaví-li se hráč k zápasu na jeho oficiálním zahájení, přichází o rozehrání. 

4.4.2 Nedostaví-li se hráč k utkání do 15 minut od jeho začátku, je mu kontumován 
jeden frame. 

4.4.3 Nedostaví-li se hráč k utkání do 30 minut od jeho začátku, jsou mu kontumovány 2 
framy. 

4.4.4 Nedostaví-li se hráč k utkání do 40 minut od jeho začátku, je mu kontumován celý 
zápas. 



4.4.5 O nedostavení se hráče k utkání včas je nutné vyhotovit zápis na Zápisový list 
utkání na druhou stranu. 

Není-li přítomen delegovaný rozhodčí v době, na kterou byl stanoven začátek utkání, čeká se na něj 15 
minut, potom začne utkání bez rozhodčího. 

V případě, že se nemůže hráč či družstvo k utkání či soutěži dostavit včas z jakýchkoliv příčin, je povinen 
neprodleně o tom informovat řídící orgán soutěže. V den konání soutěže informuje o vzniklé situaci 
delegovaného rozhodčího nebo řídící orgán soutěže. Vyrozumění provede dostupným a racionálním 
způsobem s ohledem na momentální situaci. 

Řídící orgán soutěže může v mezních případech (z objektivních příčin – vyšší moc atd.) posunout čas konání 
utkání a nevyužít ustanovení 4.4.1. – 4.4.5. 

 

V případě, že se nemůže hráč či družstvo k utkání či soutěži dostavit vůbec z jakýchkoliv příčin, je povinen 
neprodleně o tom informovat řídící orgán soutěže. V den konání soutěže informuje o vzniklé situaci 
delegovaného rozhodčího nebo řídící orgán soutěže. Vyrozumění provede dostupným a racionálním 
způsobem s ohledem na momentální situaci. 

Řídící  

Nebude-li utkání sehráno, rozhodne o kontumaci či nařízení nového utkání řídící orgán soutěže na základě 
dodaných podkladů. Pokud nařídí nové utkání, koná se toto na náklady hráče či týmu, které způsobilo 
neodehrání utkání v původním termínu. 

4.5 Přerušení utkání 

Bylo-li utkání přerušeno pro technickou závadu a lze ji během jedné hodiny odstranit nebo lze-li 
předpokládat, že může být během jedné hodiny odstraněna, pokračují hráči po odstranění závady tam, kde 
bylo utkání přerušeno. 

Nebyla-li závada během jedné hodiny odstraněna a utkání nemůže týž den pokračovat, určí nový termín 
utkání řídící orgán. 

Ve stanoveném termínu dokončí hráči utkání v původním pořadí.  

Hráči, při jejichž startu bylo utkání přerušeno, začínají dohrávání utkání od framu, který nedokončili. 
Předešlé framy se započítávají. 

4.6 Hodnocení vzájemných utkání  

Za celkový výkon ve framu se počítá celkový počet bodů získaných v jednom framu, včetně handicapu, je-li 
stanoven. 

Vítězem framu se stává hráč s vyšším celkovým počtem takto získaných bodů.  

Vítězem utkání se stává hráč s vyšším celkovým počtem vítězných framů. 

Celkový výsledek utkání se vyjádří jako poměr – skóre – celkového počtu framů a bodů domácího a 
hostujícího hráče či týmy (např. 4:3 (560:420)). 

Na základě celkového výsledku utkání se určuje pořadí hráčů v turnajovém žebříčku hráčů. 

O celkovém umístění hráče v žebříčku rozhodují kritéria v tomto pořadí počet výher, rozdíl framů, vyšší 
počet vyhraných framů, rozdíl bodů, vyšší počet získaných bodů, přenastavená černá. 

V případě, že jsou skupiny s rozdílným počtem hráčů, vychází se pro nasazení do další fáze turnaje ze 
skupiny s nejnižším počtem hráčů (NPH). U ostatních skupin se zápasy s hráči, kteří se umístili níže než 
NPH, nepočítají.  

Při kontumačním výsledku, který vyhlašuje řídící orgán soutěže, se 

 hráči/družstvu, které kontumaci nezavinilo, přizná celkový dosažený výsledek utkání se všemi 
předepsanými framy jako vítěznými a bodovým ziskem z každého framu 50:0. 

 hráči/družstvu, které kontumaci zavinilo, přizná celkový dosažený výsledek utkání se všemi 
předepsanými framy jako prohranými a bodovým ziskem z každého framu 0:50. 



5 Provinění 

5.1 Provinění účastníků soutěží a jejich důsledky 

Hrubá provinění a nedodržení pravidel a ustanovení tohoto soutěžního řádu, rozpisu soutěží i ostatních 
pokynů řídícího orgánu soutěže posuzuje DK a může je podle uvážení a podle povahy provinění trestat dle 
Disciplinárního řádu. 

Pokud řídící orgán soutěže zjistí, že některý hráč uskutečnil svůj start v rozporu s Pravidly, Soutěžním 
řádem, rozpisem soutěže či jiným závazným pokynem a nespadá to do pravomoci DK, prohlásí jeho start za 
neoprávněný a celkový výkon anuluje. 

Dodatečné zjištění závad, které se mohly zjistit před začátkem utkání, nemají vliv na výsledek. 

6 Společná ustanovení 
Pro zjednodušení se používá obecně výraz hráč, jímž se rozumí i hráčka. 

6.1 Předepsaný sportovní úbor 

6.1.1 Dress code B:  

Polokošile s krátkým rukávem, u soutěží družstev stejné barvy, případně se stejným označením týmu; 

 muži jednobarevné dlouhé kalhoty, bez našitých kapes, stejné barvy pro celý tým; 
 ženy jednobarevné dlouhé, nebo krátké kalhoty bez našitých kapes, případně sukni a to stejné 

barvy pro celé družstvo; obojí v délce pod kolena 

společenská obuv 

6.1.2 Dress code B+:  

Košile s rukávy zapínanými na zápěstí, u soutěží družstev stejné barvy, případně se stejným označením 
týmu; 

 muži jednobarevné dlouhé kalhoty, bez našitých kapes, stejné barvy pro celý tým; 
 ženy jednobarevné dlouhé, nebo krátké kalhoty bez našitých kapes, případně sukni a to stejné 

barvy pro celé družstvo; obojí v délce pod kolena 

společenská obuv 

6.1.3 Dress code A: 

Košile s rukávy zapínanými na zápěstí, u soutěží družstev stejné barvy, případně se stejným označením 
týmu; 

vesta, motýlek nebo kravata 

 muži jednobarevné dlouhé kalhoty, bez našitých kapes, stejné barvy pro celé družstvo; 
 ženy jednobarevné dlouhé, nebo krátké kalhoty bez našitých kapes, případně sukni a to stejné 

barvy pro celé družstvo; obojí v délce minimálně pod kolena 

společenská obuv 

V průběhu všech soutěží platí zákaz použití dopingových prostředků dle Směrnice pro kontrolu a postih 
dopingu ve sportu v ČR. 

Dále platí zákaz používání GSM přístrojů a jiné komunikační techniky ve vymezeném hracím prostoru. 

Hlavní rozhodčí má právo provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Dále má právo na provedení 
zkošky na přítomnost drog v těle. Odmítnutí jakékoli této zkoušky ze strany hráče je považováno za hrubé 
porušení SŘ.  

V případě pozitivního nálezu podá hlavní rozhodčí podnět DK k zahájení řízení. 



7 Závěrečná ustanovení 
Tento Soutěžní řád nabývá účinnosti od 22. listopadu 2013. 

                                                 

i – pouze u zápasů s certifikovaným rozhodčím ČMBS pro snooker 

ii - řádných členů ČMBS 

iii – nebude přístupný pro omezenou skupinu hráčů. Přístupný bude přímým nasazením hráče, nebo skrz 
kvalifikaci. 

iv - bodové zvýhodnění jakéhokoliv rozsahu 


