
Změna soutěžního roku  
Soutěžní rok nebude od roku 2022 začínat zářím, ale lednem a končit bude prosincem. 

Výhodu změny vidím v lepší „práci“ s penězi, které dostáváme od státu. Ty jsou totiž přidělovány 

právě na kalendářní rok.  

Další výhodou je uzavření sezóny blízko termínu Mistrovství Evropy. Budeme tak mít aktuálně 

výkonnostně nejlepší reprezentaci. 

Dokončení sezóny 2021 
Sezóna 2021 bude opravdu kvůli Koronaviru a čekání na Valnou hromadu krátká. Po diskusi na VH se 

delegáti dohodli na ukončení roku mistrovskými turnaji. 

Do konce roku se tak odehraje pětice turnajů 

• Mistrovství Čech a Moravy 

• Mistrovství ČR 

• Mistrovství 6RED 

• Mistrovství Masters 

Propozice k jednotlivým turnajům naleznete na stránkách www.ceskysnooker.cz 

Klubové a členské příspěvky 
Hráči se mohou soutěží z rozhodnutí VH ČMBS účastnit pouze hráči, jejichž domovský klub má 

uhrazen klubový poplatek, který za sekci činí 1000Kč a zároveň mají uhrazen členský poplatek 500Kč. 

Na VH sekce snooker bylo rozhodnuto o využití členského poplatku (500Kč za hráče) na startovné na 

mistrovský turnaj. Jelikož je cena každého mistrovského turnaje stejná. V tuto chvíli řeším, jak to 

procesně provést. Členský poplatek se totiž platí prostřednictvím klubu a startovné prostřednictvím 

hráčů. Pracuji i s možností, že by se účastníkům letošních mistrovských turnajů poskytla sleva na 

sezónu 2022 499Kč. O výsledku vás budu samozřejmě okamžitě informovat. 

V tuto chvíli je důležité nasadit hráče do sezóny 2021. Nasazení probíhá v matrice po vašem 

přihlášení do administrace svých klubů. Důležité to je ze dvou důvodů. Bez nasazených hráčů vám 

matrikář nemůže vystavit fakturu na klubový poplatek a nenasazený hráč nejde nasadit do turnaje 

ČMBS. 

Struktura soutěží sekce v roce 2022 
Ruší se dělení na Silver a Gold. Zůstane tak zachována jen série  

Challenger,  
která by měla být vstupní branou pro začínající hráče do světa soutěžního snookeru. Sérii jsem 

postavil před lety na omezení náběhem. Důvodem bylo poznání, že spousta začínajících nebo 

„amatérských“ hráčů žije s představou, že soutěžní snooker mohou hrát až budou na stole hrát 

minimálně „padesátky“. Omezení jim dává jasně na srozuměnou, že v Challenger turnaji nikdo takový 

nebude. 

http://www.ceskysnooker.cz/


Česká snookerová Tour 
Série otevřených turnajů, které se budou hrát bez omezení náběhem s tím, že hráči budou do turnaje 

nasazováni. Jedná se o Tour, takže turnaj budou cestovat. V plánu je 5 turnajů, které budou cestovat 

mezi Napajedly, Třebíčí a Prahou. V případě, že by se objevila herna, která bude mít alespoň 4 stoly, 

může se stát, že některý z turnajů se odehraje tam. To však ještě uvidíme. 

Turnaje se budou hrát klasickým systémem skupin s následným PlayOff. 

Přesné propozice budou známy do konce roku 2021. 

Česká snookerliga jednotlivců 
K obnovení snookerové ligy mne vedla současná situace ve společnosti, kdy se pořád neví, co se bude 

dít a jak dlouho budeme moci ve větším počtu pořádat turnaje. Dále pak bych rád zapojil do soutěží i 

kluby anebo místa, kde je byť jen jeden stůl. 

Struktura ligy 
Turnajů ligy se mohou účastnit jak hráči ČMBS tak nováčci, s tím, že od regionálního kola musí být 

hráč členem ČMBS. 

Liga by se měla hrát ve třech kolech.  

První kolo se odehraje na úrovni klubů. Co to znamená? 

Představme si, že na Kladně je herna s jedním stolem, na 

který si chodí zahrát partička kamarádů, která se o lize 

dozví. Přihlásí se k regionálnímu zástupci a ten z nich udělá 

skupinu. Zápasy ve skupině si hráči domlouvají sami.  

Minimálně Vítěz takové skupiny postoupí do druhého kola, 

které bude už v konkrétní herně v konkrétní čas. Druhé kolo bude regionální a opět se hráči utkají ve 

skupinách.  

Minimálně Vítězové postoupí do národního posledního kola. 

Každý zápas bude důležitý, jelikož bude hodnoceno pořadí ve skupině.  

Na sezónu 2022 jsou na zkoušku naplánovány tři ligové turnaje.  

Podrobné propozice budou zveřejněny později 

Mistrovské turnaje 
Jedinou změnou bude bodování Mistrovství ČR do národního žebříčku – 10 000 bodů pro vítěze. 

 

 

 

kolo/pořadí 1. 2. 3. 

1. místo 1000 1500 2000 

2. místo 500 750 1000 

3. místo 250 375 500 

4. místo 125 200 250 

5. místo 125 200 250 


