Český svaz mariáše

Soutěžní řád
- obecná část Článek I.

Základní principy

1. Soutěžní řád je dokument stanovující závazná pravidla pro podobu soutěží a jednorázových turnajů
pořádaných Českým svazem mariáše (dále jen Svazem).
2. Soutěžní řád sestává z obecné části, která stanovuje společná pravidla pro podobu všech pořádaných
soutěží a jednorázových turnajů, a ze specifických částí, které společná pravidla doplňují o další ustanovení
dle potřeb jednotlivých Sekcí. Ustanovení specifické části jsou závazná jen v rámci příslušné Sekce.
3. Obecnou část Soutěžního řádu může měnit výhradně Předsednictvo Svazu. Specifickou část, může měnit
výhradně Výbor příslušné Sekce.
4. Změna obecné části Soutěžního řádu musí být zveřejněna nejpozději k 15.12. právě běžícího roku. Změna
specifické části musí být zveřejněna nejpozději 1 měsíc před datem konání prvního turnaje příslušné
celoroční soutěže. Při nedodržení těchto lhůt jsou změny neúčinné a pro daný ročník platí ustanovení platná
pro ročník předchozí.
Článek II.

Soutěže

1. Svaz prostřednictvím svých Sekcí vyhlašuje každoročně alespoň jednu celoroční soutěž jednotlivců a alespoň
jednu celoroční soutěž družstev.
2. Vítězem celoroční soutěže jednotlivců je ten hráč, který na jednotlivých turnajích dané soutěže získal nejvíce
Bodů za pořadí jednotlivců (BPJ). Vítězem celoroční soutěže družstev je to družstvo, které na jednotlivých
turnajích dané soutěže získalo nejvíce Bodů za pořadí družstev (BPD).
3. BPJ jsou jednotlivým hráčům přidělovány na základě součtu získaných Ziskových bodů (ZD, tedy vyhraných /
prohraných peněz) a Prémiových bodů (PB). BPD jsou jednotlivým družstvům přidělovány na základě součtu
BPJ předem stanoveného počtu jejich členů.
4. Jako součást každé celoroční soutěže jednotlivců musí být vyhlášena celoroční soutěž Produktivity (nejvíce
ZB) a celoroční soutěž Aktivity (nejvíce PB s podmínkou ZB >= 0). Jako součást celoroční soutěže jednotlivců
může být dále vyhlášena soutěž o Objev roku (nejlepší umístění při první účasti v celoroční soutěži), soutěž o
Skokana roku (největší posun v žebříčku mezi dvěma po sobě jdoucími ročníky téže celoroční soutěže) a
soutěž o Premianta roku (nejvíce PB získaných za hry za 50 a více PB bez ohledu na ZB).
5. Předsednictvo Svazu může pro každý ročník vyhlásit soutěž Všestrannosti (nejlepší součet pořadí v různých
celoročních soutěžích a na různých jednorázových turnajích).
6. Celoroční soutěž tvoří nejméně 5 a nejvýše 12 oficiálních turnajů, jejichž skutečný počet, termíny a místa
konání stanovuje v podobě Kalendáře turnajů Výbor sekce, která danou soutěž vyhlašuje. Kalendář turnajů
musí být zveřejněn nejpozději 1 měsíc před konáním prvního turnaje dané celoroční soutěže.
7. Řízením celoroční soutěže je pověřena STK příslušné Sekce. Delegovaní rozhodčí jsou povinni se řídit
dokumentem Povinnosti rozhodčích. Pořadatelé turnajů jsou povinni se řídit dokumentem Povinnosti
pořadatelů.
8. Turnaje se hrají na alespoň 2 soutěžní kola, přičemž celková čistá hrací doba turnaje nesmí překročit 6 hodin.
Časový plán uvedený v Kalendáři turnajů musí být pro všechny turnaje téže celoroční soutěže stejný a musí
být v každém případě dodržen. V důvodných případech může STK příslušné Sekce rozhodnout o časových
posunech v harmonogramu, nemůže však měnit délku trvání a počet vyhlášených soutěžních kol. Pro účely
aplikace Disciplinárního řádu začíná hrací kolo zveřejněním jeho nasazení a končí zveřejněním nasazení kola
následujícího, resp. poslední hrací kolo končí vyhlášením výsledků.
9. Je-li v dané celoroční soutěži vypsána vedle soutěže jednotlivců též soutěž družstev, nesmí se u jednoho
stolu setkat dva hráči figurující na soupisce stejného družstva. Toto omezení neplatí, pokud se oba hráči na
příslušném turnaji účastní pouze soutěže jednotlivců.
10. Nasazení hráčů ke stolům v jednotlivých kolech určují delegovaní rozhodčí dle předem stanoveného klíče.
Vyžádal-li si počet účastníků obsazení jednoho až třech stolů pouze třemi hráči, může Hlavní rozhodčí turnaje
obsadit volná místa hráči, kteří se dostavili po ukončení prezence.
11. Jednorázové turnaje vyhlašované Svazem nebo Svazem prostřednictvím Sekce se řídí přiměřeně
předchozími ustanoveními pro celoroční soutěže.

Článek III.

Podmínky účasti

1. Každý účastník turnaje je povinen hrát podle stanovených Pravidel, respektovat ustanovení Soutěžního řádu,
Disciplinárního řádu a turnajových propozic a dbát pokynů rozhodčích a pořadatelů.
2. Turnaje, které jsou součástí celoročních soutěží, jsou otevřené, tj. může se jich zúčastnit libovolný hráč
s výjimkou hráčů potrestaných zákazem startu dle Disciplinárního řádu. Členství ve Svazu není podmínkou.
Jednorázové turnaje mohou být i uzavřené, mají-li to řádně uvedeno v propozicích.
3. Soutěže družstev se mohou zúčastnit družstva splňující podmínky dané vyhlašovatelem. V rámci jedné
celoroční soutěže může hráč figurovat na soupisce pouze jednoho družstva, přičemž podmínkou k jeho
zapsání na soupisku družstva je aktivní členství ve Svazu. Na soupisku družstva přihlášeného do celoroční
soutěže může být zapsáno nejvýše osm hráčů. Každé družstvo musí mít ustanoveného kapitána, který jedná
jeho jménem a zodpovídá za dodržování a plnění jeho povinností.
4. O podobě soupisky družstva (s výjimkou následujícího odstavce) rozhoduje plně jeho kapitán. Hráč, kterého
kapitán vyškrtl ze soupisky, se může ihned nechat zapsat na soupisku jiného družstva.
5. Každý hráč zapsaný na soupisku družstva se z ní kdykoliv může nechat vyškrtnout, přičemž na soupisku
jiného družstva téže celoroční soutěže se může zapsat nejpozději před zahájením turnaje, kterým bude
započata druhá polovina celoroční soutěže, a výhradně se souhlasem kapitána družstva, z jehož soupisky se
nechal vyškrtnout.
6. Hráč, který na žádné soupisce v dané celoroční soutěži nefiguruje, se může zapsat kdykoliv v jejím průběhu.
7. Veškeré změny v soupiskách družstev musejí být oznámeny sekretáři příslušné Sekce nejpozději 24 hodin
před oficiálním zahájením turnaje, pro který již mají být platné. V opačném případě jsou změny pro daný
turnaj neúčinné a účinnosti mohou nabýt jen s vyslovením ad hoc souhlasu STK příslušné sekce.
8. Ve zvláštních případech může kapitán se souhlasem Hlavního rozhodčího odvolat hráče z družstva
v průběhu turnaje. Výsledky dosažené odvolaným hráčem na turnaji se pak do výsledku družstva vůbec
nezapočítají.
9. Hráč, který má v úmyslu zúčastnit se turnaje, je povinen dostavit se ve stanoveném čase k prezenci, a to buď
osobně, nebo prostřednictvím zástupce družstva, za které bude na daném turnaji v soutěži družstev
nastupovat. Hlavní rozhodčí je oprávněn odmítnout všechny hráče, kteří se k prezenci nedostavili včas,
s výjimkou hráčů, kteří mu svoje zpoždění (např. z důvodu dopravních komplikací) ohlásili. Tyto hráče je
nicméně oprávněn odmítnout v případě, že se nedostaví do zahájení hrací fáze turnaje.
10. Dle ustanovení zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, je Pořadatel povinen nepřipustit do turnaje osobu
podnapilou nebo pod vlivem omamných látek. Dále jsou Pořadatel nebo Hlavní rozhodčí oprávněni nepřipustit
do turnaje osobu nevhodně oblečenou, zapáchající či jinak budící veřejné pohoršení.
11. Dojde-li k překročení kapacity hracích prostor, rozhodne Hlavní rozhodčí o přijetí hráčů do turnaje v
následujícím pořadí:
- hráči nastupující na daném turnaji za družstvo
- hráči písemně přihlášení (dle pořadí došlých přihlášek)
- ostatní hráči (dle pořadí, v jakém byli do turnaje zaregistrováni)
12. Dle ustanovení zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, platí v hlavním hracím prostoru od prvního do posledního
hracího kola (viz. čl. II, odst. 8) přísný zákaz kouření. Pořadatel může tento zákaz dále rozšířit, nikoliv však
omezit. Pokud se všichni hráči u stolu dohodnou, mohou se přemístit do prostor vyhrazených pořadatelem
pro kuřáky.
13. Dle ustanovení zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, platí po celou dobu konání turnaje přísný zákaz podávání
nebo prodeje alkoholických nápojů s výjimkou deseti- a méněstupňového piva v prostorách vymezených
pořadatelem pro turnaj.
Tato obecná část Soutěžního řádu je platná od 1.1.2010.
Předsednictvo ČSM

