Zápis ze schůze VV sekce snooker
12/07/2016
Místo konání:

Chocerady

Datum konání:

12.7.2016

Přítomní:

Tomáš Kejla, Eva Poskočilová, Jan Chvátal, Jindřich Prchal

Nepřítomní:

František Nejedlo

Agenda
1. Vyhodnocení dotazníku
Dorazilo 44 odpovědí. Preference hráčů v některých tématech byly jasné (foul and miss,
superfinále + náhradníci), některá témata dopadla vyrovnaně (zejména systém a časový
formát ligy). Při navržení cílového formátu ligy bylo ke hlasům přihlédnuto tak, aby formát
vyhovoval co nejvíce hráčům.
Vyhodnocení bude zveřejněno.

2. Formát ligy
Struktura
Liga bude organizována po regionech  podobné krajům. Vždy daný region bude pod sebou
mít menší města (např. Pražský region bude pod sebou mít i Kladno). Pro spuštění ligy ve
městě je třeba alespoň 4 hráčů. Pro spuštění regionu je třeba alespoň 8 hráčů. Každý turnaj
vyvrcholí regionálním playoff. Jednou ročně na konci sezóny se odehraje celostátní
Mistrovství ligy. Zde budou mít regiony přidělené spoty, které se vyhodnotí po konci
posledního turnaje ligy.
Města s alespoň 12ti hráči mohou hrát víceúrovňovou ligu (první ligu a druhou ligu). Mezi
jednotlivými turnaji bude baráž, kdy si nejlepší z druhé a nejhorší z první zahrají o to, kdo
bude hrát první ligu další turnaj.

Systém
Liga se hraje skupinově každý s každým po dobu 4 týdnů. Zápasy si hráči domlouvají sami.
Při neodehrání zápasu se výsledek nezapíše ani jednomu z nich. Kontumovat se bude v
případě, kdy není pochyb o vině jednoho z hráčů. Skupina musí mít alespoň 4 hráče.
Playoff se odehraje během jednoho dne o víkendu. Baráže se hrají dobrovolně dle domluvy
hráčů.
Do playoff a mistrovství ligy se určí spoty podle přihlášených hráčů dle jejich žebříčkové
síly. Lze pozvat náhradníky, ale pouze dalšího 12. Nebudou se zvát další náhradníci za
každou cenu.

Pravidla
Foul and miss lze hrát bez rozhodčího jen souhlasíli oba hráči. S rozhodčími se bude hrát
normálně.

Počet turnajů
Bude 5 turnajů ročně tak, aby to vycházelo na zápas týdně během základní části plus jeden
týden na baráže a playoff.

Bodování ligy
Vítěz playoff dostane počet bodů = počtu hráčů * 100 bodů. Dále poměrně stejně, jako dnes.
Jako počet hráčů se bere počet hráčů, kteří turnaj dohráli, v celém regionu.
Mistrovství ligy bude bodované jako 2hvězdičkový turnaj ČST. Hráč může hrát jeden turnaj
pouze v jednom městě.

Města
Víme o následujících městech, že by mohly mít o ligu zájem:
Praha, Třebíč, Hradec Králové, Studénka, Brno, Plzeň, Kladno, Karlovy Vary.
Regiony  zřejmě Praha, Třebíč, Hradec Králové, Studénka, Brno, (Plzeň + Vary?)
Regiony a města mají možnost upravit si systém ligy dle svého (úrovně, spoty do playoff,
baráž). Musí dodržet počet turnajů, startovné a být schopni poskytnout včas kvalifikované
hráče do Mistrovství ligy + musí být dodrženy počty (4 pro město, 8 pro region, 12 pro
úrovně).

Startovné
Stanoveno na 150 Kč za turnaj, nebo 600 Kč za rok. Nečlenové ČMBS budou platit
dvojnásobek. Startovné má sloužit k pokrytí nákladů za playoff + mistrovství ligy (stoly,
rozhodčí, poháry). Nevyužité startovné bude přeneseno do další sezóny opět na ligu.

3. Názvy turnajů
Navrženo přejmenovat Prague Challenge (nic neříkající název) na Prague Open.
Navrženo Masters nahradit Českým pohárem. Jemu odpovídající bude i Moravský pohár (i
když zřejmě hraný v kraji Vysočina, který leží v čechách).
Uvažováno změnit i název pro Classic, ale odloženo.

4. Kalendář
Kalendář byl dohodnut pro všechny plánované turnaje včetně ligy s ohledem na svátky a
známé mezinárodní turnaje. Kalendář poolu neexistuje a nebyl tedy vzat v potaz. Duben
ponechán prozatím volný pro případný další turnaj.
Termíny (datum označuje sobotu, ale neříká nic o tom, jeslti se bude hrát den nebo dva):
Turnaj

Kvalifikace / Základní část

Finále

Liga  1. kolo

5.9.2.10.2016

8.10.2016 (baráž do 7.10.)

Liga  2. kolo

17.10.13.11.2016

19.11.2016 (baráž do
18.11.)

Liga  3. kolo

9.1.5.2.2017

11.2.2017 (baráž do 10.2.)

Liga  4. kolo

20.2.19.3.2017

25.3.2017 (baráž do 24.3.)

Liga  5. kolo

3.30.4.2017

6.5.2017 (baráž do 5.5.)

Mistrovství ligy

17.6.2017

Classic

3.9.2016

17.9.2016

Prague Open (dříve
Challenge)

1.10.2016

15.10.2016

Moravský pohár

12.11.2016

26.11.2016

Top 16

10.12.2016

Český pohár

14.1.2017

28.1.2017

Arenia Cup

18.2.2017

4.3.2017

MČR 6red

11.3.2017

MČR Masters

18.3.2017

MČR Juniorů

27.5.2017

MČR

13.5.2017, 20.5.2017

Mistrovství klubů

3.6.2017
24.6.2017

Mezinárodní turnaje:
● Středoevropský pohár (organizuje Slovensko). 2123.10.2016
● Vienna Snooker Open: zřejmě 67.5.2017
● Slovenský pohár  doplnil by Český a Moravský pohár. Nutno diskutovat.
● Mistrovství Československa  pro mistry obou zemí. Nutno diskutovat.
● ME Muži, Junioři  termín neznámý. Předpokládá se, že reprezentanti si mohou
dovolit absentovat na jednom turnaji v případě konfliktu, protože stejně budou nějaké
turnaje škrtat.

5. Mistrovstí republiky
Finálová část se bude hrát od pátečního rána tak, aby na neděli připadly už jen dvě kola 
semifinále, finále. Hráči hrající v pátek si budou muset vzít dovolenou. Kvůli MR
předpokládáme, že to nebude problém. V pátek i v sobotu se vždy odehraje polovina
pavouka až do čtvrtfinále. Každý den pro 16 lidí 3 kola. Nápad odehrávat finále v jiný termín
byl diskutován a zamítnut kvůli nedostatku termínů a nejasnosti, jak postupovat v případě,
kdy jeden hráč by měl hrát víc finále + je možné, že budeme muset znát mistra dříve kvůli
nominacím na evropské turnaje.

6. TOP 16
Od příští sezóny nebude součástí žebříčku.

7. Rozhodčí
Diskutováno, že je třeba obnovit spolupráci rozhodčích ideálně tak, aby byli vždy dva
rozhodčí. Jeden přímo u stolu a druhý plošný pro zbytek stolů. Vyjádřena obava z jejich
nedostatku, bude ještě třeba prodiskutovat příště.

8. Reprezentační smlouva
Je třeba ještě prodiskutovat, jestli ji budeme aplikovat již pro další sezónu. Odloženo.

Úkoly
1. Vytvořit balíček informací pro ambasadory regionů
a. Vzorové propozice (Kejla)
b. Návod na systém turnajů (Prchal)
c. Návod / zásady pro ředitele turnaje (Kejla)
d. Instrukce jak fakturovat a financovat turnaje (Kejla)
e. Instrukce o rozhodčích  kde je najít, jak je oslovit, jaké jsou odměny
(Poskočilová)
f. Formulář pro výdaje (rozhodčí, herny, poháry) ze stránek ČMBS (Kejla)
2. Zápis z této schůze (Prchal)
3. Obvolat potenciální ambasadory a zjistit zájem o ligu (Prchal)
4. Sepsat systém ligy + propozice pro Prahu (Prchal)
5. Pročíst soutěžní řád a navrhnout změny (všichni)
6. Přidat požadavek na změnu bodování ligy do turnajového systému (Prchal)
7. Ověřit ve stanovách ČMBS, zda nečlenové mohou hrát soutěže ČMBS (Chvátal)
8. Vytvořit dokument shrnující výhody člena ČMBS a návod, jak se jím stát (Kejla). Toto
zveřejnit na stránkách před začátkem sezóny (včetně termínů, do kdy je možné
vstoupit do ČMBS).
9. Vytvořit strukturu sekce pro rozhodčí, která bude na stránkách (Poskočilová).
Strukturu zavést na stránkách a zajistit pro Evu přístup (Prchal)
10. Ověřit obchodní nabídky a zajistit narovnání tak, aby bylo možné na stránku
odkazovat z médií a nešlo o reklamu (Kejla)
11. Zajistit loga na další sezónu (Prchal)
12. Převést kalendář na google (Prchal)

