
 

 
 

 

10/20/2017 Propozice 

 

Česká snooker liga (ČSL) jednotlivců je jednou z forem soutěží 

ve snookeru pořádané Českomoravským Billiardovým Svazem. 

Liga se hraje na bázi regionálních turnajů, na kterých se hráči 

na jednotlivé zápasy domlouvají sami. Vyvrcholením ČSJ je 

Ligové Mistrovství pořádané na konci sezóny. Toto mistrovství 

spadá do žebříčkové série Česká snooker Tour (ČST)    
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ČESKÁ SNOOKER LIGA JEDNOTLIVCŮ 
 
P R O P O Z I C E  

PREAMBULE 
Propozice stanovují organizaci, realizaci a pravidla sportovních soutěží ve snookeru náležících do soutěžní 
série Česká Snooker Liga jednotlivců (ČSJ). 
Soutěžní sezóna je stanovena v období od 1. 9. do 31. 6. následujícího roku. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

REGISTRACE 

Jednotlivec, jenž se přihlašuje do soutěží nemusí být členem ČMBS.  

Registrace do jednotlivých regionálních soutěží se provádí kontaktem administrátora daného regionu. Seznam 
místních administrátorů je veden na oficiálních stránkách soutěže www.snookerliga.cz  

Do turnajů je možné se registrovat jednotlivě nebo celosezónně. 

STARTOVNÉ 

Startovné se do soutěží ČSJ neplatí žádné. Hráči si však hradí „stolový“ čas u svých zápasů. 

Změny ve startovném určuje každý region samostatně.  

NOMINACE NA LIGOVÉ MISTROVSTVÍ 

Z každého místa se kvalifikuje maximálně polovina hráčů do turnaje České snookerové Tour Ligové mistrovství 
ČR (LM). 

Podmínkou účasti na LM je  

1) účast v minimálně 3 místních turnajích v dané sezóně, 
2) a řádné členství v ČMBS 
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USTANOVENÍ K SOUTĚŽI 

FORMÁT  

Snookerová liga se hraje formou turnajů skupinovým formátem s následným playoff pro maximálně polovinu 
hráčů. Skupiny jsou v místě rozděleny výkonnostně do x stejně velkých skupin. Hráči jsou do skupin nasazováni 
podle své ligové zápasové historie. 

Do Play Off postupuje vždy maximálně polovina hráčů skupiny. 

Počet turnajů si určuje jednotlivé místo s tím, že jich musí být více než tři (3) v sezóně. 

ČLENĚNÍ 

Sookerová liga  

 se člení pouze místně a je společná pro všechny výkonnostní, věkové či genderové skupiny. 

 se může hrát v každé herně, kde je alespoň jeden 12stopý snookerový stůl 

PŘIHLÁŠENÍ 

Seznam míst a jím příslušných administrátorů je k dispozici na oficiálních stránkách soutěže. Přihlášení je možné 
jen do jednoho místa na turnaj. Další turnaj se hráč může přihlásit do místa jiného. 

Přihlášení do soutěže se provádí dohodou s příslušným administrátorem případně přihlašovacím formulářem. 

ZÁPAS 

Zápas  

 si hráči domlouvají sami v rámci stanoveného časového rozmezí, obvykle 7 dní. 

 se hraje na Best of 5 podle standardních pravidel snookeru vyjma pravidla Faul and a miss, 

 si hráči platí sami podle podmínek herny, ve které se zápas odehraje/odehrál 

 a jeho výsledek si hráči zapisují sami na Zápisový list, který je ke stažení na oficiálních stránkách 
soutěže. 

Výsledek zápasu zapisují sami hráči do systému, na oficiálních stránkách soutěže, po přihlášení.  

BODOVÁNÍ 

Každý vyhraný frame znamená jeden bod do místní tabulky. 

VYHODNOCENÍ 

Na konci sezóny dojde k celkovému místnímu vyhodnocení a předání cen.  

 

 

 

 


