CORROTECH SEVEROČESKÝ POHÁR DRUŽSTEV 2021
BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC
Billiard-hockey club Most vyhlašuje Severočeský pohár družstev v billiard-hockeyi. Soutěž
navazuje na Severočeský pohár družstev 2019 a 3. ligu / Severočeský třetiligový pohár 2001
až 2018.
Hrací systém:
Jednotlivé zápasy se hrají formátem 3 x 3. Na sehrání zápasů
se domlouvají jednotlivé týmy mezi sebou. Není omezen ani počet zápasů s jednotlivým
soupeřem, ani počet zápasů celkově. Lze hrát i více zápasů mezi více soupeři na jednom
místě. Počet sehraných zápasů je závislý na aktivitě týmů. Do soutěže se nezapočítávají
zápasy jiných oficiálních soutěží (např. 2. liga ČSBH apod.).
Termíny:

Hraje se od vyhlášení až do 31. prosince 2021.

Místa konání:
Na místě konání se soupeři domluví. Do soutěže jsou
automaticky započítány výsledky zápasů sehraných na území bývalého Severočeského
kraje. Zařazení utkání hraných mimo tento region schvaluje pořadatel ad hoc, buď ještě před
odehráním zápasu, nebo po nahlášení výsledku (obecně se započítají výsledky pokud je
alespoň jeden ze soupeřů místně příslušný do Severočeského kraje, nebo pokud má jinou
vazbu na kraj, nebo pokud je místo konání blízkým regionem).
Přihlášení do soutěže:
Tým se přihlásí do soutěže odehráním prvního zápasu. Při
nahlášení výsledku prvního zápasu zároveň uvede jméno a kontakt na vedoucího družstva.
Vedoucí družstva je nadále zodpovědnou osobou ve vztahu k pořadateli soutěže (může
svou funknci v průběhu sezóny předat jinému členovi týmu). Startovné se neplatí.
Soupiska:
Soupisku týmu eviduje pořadatel soutěže z hráčů, kteří za tým
v průběhu sezóny nastoupí. Hráč je na soupisku zařazen až poté, co sehraje alespoň jeden
zápas. Změna týmové příslušnosti v průběhu ročníku není možná. Soupiska týmu nemá
vazbu na Kmenové soupisky ČSBH, nevztahuje se na ni přestupní řád ČSBH. Je tedy
možné zkombinovat tým z hráčů různých kmenových soupisek. Pokud není přítomen na
zápase vedoucí družstva, potvrdí vhodnou formou pořadateli soutěže zařazení nového
hráče na soupisku.
Určení pořadí:
Bodování 2 - 1 - 0, stanovení pořadí a) více bodů, b) méně
sehraných zápasů, c) více vyhraných zápasů, d) lepší rozdíl bodového skóre, e) více
vítězných bodů, f) lepší rozdíl brankového skóre, g) více vstřelených branek. Finálový turnaj
se nehraje.
Hlášení výsledků:
Originál nebo foto/scan zápisu o utkání je třeba doručit ke
zpracování Jakubu Hasilovi osobně nebo na jakub.hasil@post.cz nejpozději druhý den po
odehrání. V zápise je třeba uvádět celá jména hráčů. K zápisu je dále potřeba dodat foto
(případně krátké video) dokumentující sehrání zápasu. Volitelně je možné dodat foto/video k
publikaci.

Zápis o utkání:
Je možné použít zápis o utkání pro 2. ligu nebo 3. ligu
družstev (např. současné vzory ČSBH, starší vzory UHSH, příp. SMSH ČR). Případně je
možné potřebné údaje a výsledky zapsat na čistý list papíru podle uvedeného schématu:
Pořadatel / Místo konání / Datum
Soupiska domácí: 1 2 3 4 5
Soupiska hosté: 1 2 3 4 5
Rozpis / zápis výsledků
Stůl č.
domácí
hosté
1. kolo
1
1
3
2
2
2
3
3
1
2. kolo
3
1
2
1
2
1
2
3
3
3. kolo
2
1
1
3
2
3
1
3
2
Podpisy vedoucích/kapitánů, případně poznámky k průběhu.
Pozn.: stejná dvojice proti sobě smí nastoupit jen jednou, při kolizi střídání má přednost
základní sestava; hráč základní sestavy musí odehrát aspoň jeden zápas.
Návaznost na systém PES: Zápasy Severočeského poháru lze hrát od opatření pro stupeň
4 a níže. Ve stupni 4 je možné hrát pouze tak, že nastoupí proti sobě dvě družstva bez
náhradníků! Ve stupni 3 mohou nastoupit dvě družstva, včetně náhradníků. Ve stupních 2 a
1 (příp. ve stupni 3, pokud by se hrálo venku) se může utkat i více družstev. Je třeba
dodržovat i všechna průběžně se měnící opatření.
Hrací vybavení:
Rozměry hracího vybavení odpovídají pravidlům ČSBH. K
odehrání zápasu jsou potřeba 3 hrací komplety.
Pravidla:
Hraje se podle platných pravidel ČSBH.
Zpracování výsledků:
BHC Most zpracuje a připraví výsledky a průběžné / celkové
pořadí k publikaci, ta proběhne prostřednictvím e-bulletinu ČSBH.
Trofeje:
Po skončení ročníku věnuje BHC Most pohár a medaile
vítěznému týmu. Další trofeje budou případně uděleny podle počtu a aktivity účastníků.
Vítězný tým bude zapsán do historického přehledu.
Minimální počty:
Minimální počet účastníků = 3, minimální počet sehraných
zápasů = 3. Není-li dosaženo minimálního počtu, je ročník anulován.
Ostatní:
Nevyjmenované nebo sporné situace řeší pořadatel soutěže BHC Most. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby propozice upravit nebo doplnit.
Pořadatel:
Billiard-hockey club Most, z.s., Josefa Skupy 2432/35, 434 01
Most, jakub.hasil@post.cz, 603 337 054, www.most.billiard-hockey.cz
Spolupořadatelé:
Český svaz billiard-hockey
Středisko volného času Most
Stolní hokej a stolní kopaná Ústecký kraj
Propozice byly schváleny řídícím výborem BHC Most a řídícím výborem ČSBH 1. 2. 2021.
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3. LIGA A SEVEROČESKÝ POHÁR DRUŽSTEV
sk.Most/Čechy

Severočeský pohár

2021

---

???

2020

---

---

2019

---

Haluzáci

2018

Real Draci 18.ZŠ Most

Real Draci 18.ZŠ Most

2017

Lišáci Most

Sharks 4.ZŠ Most

2016

BHC 4.ZŠ Most

Real Draci 18.ZŠ Most

2015

Real Draci 18.ZŠ Most

BHC 4.ZŠ Most „B“

2014

BHC 15.ZŠ Most

Klub dětí Most

2013

BHC 15.ZŠ Most „B“

Bufet ze z Plzně

2012

KSH ZŠ Meziboří

KSH ZŠ Meziboří

2011

SVČ Most

Old Friends

2010

Lišáci Most

Haluzáci 8.ZŠ Most

2009

8.ZŠ Most

DDM Chomutov

2008

Chemici Litvínov

BHC BAPW.CZ Most

2007

BHC BAPW.CZ Most

DDM Chomutov

2006

Litvínov SkyRiders

Litvínov SkyRiders

2005

Chemici Litvínov

BHC Mistři

2004

BHC Osek

BHC Naskool Most

2003

Jirkov Brothers

VIP Stará Voda Most

2002

Mostečtí Draci

SK Jazzmani Žatec

2001

Dream Team Most

---

●
●

V letech 2001 až 2013 uvedeni vítězové třetiligové skupiny Most, 2014 až 2018 uvedeni
vítězové třetiligové skupiny Čechy. Od 2019 se v regionu skupiny 3. ligy nehraje.
Severočeský pohár - v roce 2002 se jednalo o finálový turnaj třetiligových skupin Most a Ústí
n.L., v letech 2003 až 2013 o finálový turnaj třetiligové skupiny Most, v letech 2014 až 2018 o
finálový turnaj třetiligové skupiny Čechy (pro týmy regionálně příslušné), v roce 2019 se hrál
Severočeský pohár samostatně, jako jednorázový turnaj, v roce 2020 soutěž kvůli pandemii
Covid-19 neproběhla, v roce 2021 je Severočeský pohár vypsán jako celoroční soutěž.

