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Classic tour 
Představení Classic tour 2012 

Classic tour je soutěž pro podporu karambolového kulečníku v České republice s prioritou podpory 

mládeže a začínajících hráčů. Podpora je dále směrována na rozvoj a zdokonalení české reprezentace. 

Dalším cílem tour je představit  karombol veřejnosti a získat pro tento sport nové hráče. Prezentací 

karambolu v médiích a prezentací dosavadních výsledků reprezentace má tour za úkol seznámit 

mládež s karambolovým kulečníkem. 

Classic tour je soutěž dvoučlených družstev. Tým tvoří dva hráči s rozdílnou výkonností. 

V jednotlivých utkáních proti sobě nastupují srovnatelní hráči. Výše uvedeným systémem hry je 

zabezpečena konkurenceschopnost a divácká atraktivita. 

 

 

 

Billiard Club Řipská Classic tour   
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Soutěžní řád 
 

Classic tour se skládá ze sérií turnajů. Každá série má dva turnaje. Konečný výsledek je po odehrání 

celé série.  

Týmy hrají každý s každým.  V týmu je vždy podle průměru v kádru  47/2 první a druhý nasazený. 

První hraje s prvním a druhý s druhým. První polovina hráčů podle generálního průměru kádru 47/2 

spolu nemůže tvořit dvojici (platí pro další ročníky). Nasazení týmů bude před každým turnajem 

losováno. 

1.turnaj serie 

 

Jedničky hrají:       71/2    150-15    a     1B           80 - 15 

Dvojky hrají:       volná    200-15    a     47/2      150 - 15 

 

2. turnaj serie  

 

Jedničky hrají:      47/2     200 - 15    a    47/1     120 - 15 

Dvojky hrají:       volná    200 - 15    a    47/2      150 - 15 

 

Vyhraný set -        2. body, remíza 1. bod, prohra 0. bodů 

Vyhraný zápas -    2. body, remíza 1. bod, prohra 0. bodů 

Pořadí určuje - počet bodů za turnaje---body za sety---průměr týmu (celkem karamboly/celkem 

náběhy) 

Odměny: 

              Za sérii   

1. místo  8 000,- Kč 

2. místo  4 000,- Kč 

3.  místo 2 400,- Kč 

4.  místo 2 000,- Kč 

Povinnosti a práva týmu: 

Stejné vesty, název týmu, kontak (tel. a email), startovné do série 1000,- Kč za tým. 

Za tým může nastoupit jeden náhradník. Nastupuje za toho, kdo nenastoupil. 

Pro zajištění nízké nákladovosti tour pro hráče doporučujeme spolupráci při dopravě na turnaje. 

Časový rozpis zápasů bude upřesněn 14 dnů před prvním turnajem serie.  

                                                                                         Janis Ziogas, Marek Faus, Martin Vrabec 


