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Školení rozhodčích a Pravidla sportovního billiardu

A/ Výběr „problematiky rozhodčích“ z HLAVY A až D

1/ Článek A-1010 — Trénink
a) odstavec 1: vyzkoušení hracího materiálu pod dohledem rozhodčího
b) odstavec 3: rozhodčí vyhlašuje zahájení tréninku
c) odstavec 4: pokud se hráči nedohodnou, tak rozhodčí určí (losem), kdo zahájí trénink

2/ Článek A-1012 — Zápas
a) odstavec 1: nepřítomnost jednoho z hráčů u stolu před zahájením zápasu – rozhodčí 

zápas ukončí a vítězí přítomný hráč
b) odstavec 1: rozhodčí rozestaví koule a hráči se jich již nesmí dotknout (viz také 

B-2003/1 a 2; E-1002/3)
c) odstavec 6: hráč může požádat rozhodčího o přestávku
d) odstavec 6: rozhodčí má právo vyhlásit přestávku
e) odstavec 6: vrchní rozhodčí (v součinnosti s pořadatelem) může přestávku prodloužit 

nebo přidat další přestávky
3/ Článek A-1019 — Úbor rozhodčího

a) odstavec 4: pro soutěže ČMBS je dán vnitřním předpisem „Úbor – dress-code“
b) odstavec 5: rozhodčí musí svým korektním vystupováním a chováním zanechat 

bezchybný a kultivovaný dojem
4/ Článek A-1021 — Kouření, alkohol

a) odstavec 2: požívání alkoholických nápojů je zakázáno všem osobám aktivně se 
podílejících na soutěži – vztahuje se tedy i na rozhodčí a zapisovatele; zákaz je 
uplatňován po celou dobu konání sportovní části soutěže

b) odstavec 3: rozhodčí (zapisovatel), který se proviní proti ustanovení článku A-1021 
poté, co je vyzván k jeho dodržování nejvyšší autoritou v místě konání soutěže, 
pořadatelem nebo provozovatelem sportoviště (herny), a neuposlechne, bude 
pořadatelem 
soutěže vyloučen z účasti na soutěži, tzn. bude neprodleně vykázán z prostor herny, 
kde soutěž probíhá; povinností pořadatele soutěže je následné podání podnětu VV SK 
ČMBS k zahájení disciplinárního řízení v souladu s DŘ

5/ Článek A-2009 — Místo vyhrazené pro hráče
vzdálení se hráče z vyhrazeného místa bez souhlasu rozhodčího – hráč je ze zápasu 
vyloučen a zápas prohrává (viz také B-2007/1)

6/ Článek B-2002 — Rozhodovací strk
a) odstavec 1: rozhodčí pro rozhodovací strk umísťuje koule do příslušné pozice
b) odstavec 5: na výzvu rozhodčího hráči zaujmou pozici u stolu k rozhodovacímu strku, 

přičemž na pokyn rozhodčího (i gestem) oba hráči zahrají současně rozhodovací strk
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7/ Článek B-2003 — Zahajovací pozice, hráčova koule
a) odstavec 1: koule rozestavuje na stole rozhodčí (viz také A-1012/1; E-1002/3)
b) odstavec 5: rozhodčí uzná karambol tím, že ohlásí a započítá hrajícímu hráči bod – 

to tedy znamená, že je-li zahajovací strk platný (nebo jakýkoliv první strk, když hráč 
nastoupí ke stolu ke hře), tak hráč pokračuje ve hře a může získat další body v sérii 
v souladu s pravidly hrané disciplíny

8/ Článek B-2007 — Opuštění vyhrazeného místa, vyloučení během zápasu
a) odstavec 1: bez souhlasu rozhodčího hráč během zápasu opustí své vyhrazené místo 

u stolu (např. stolek zapisovatele) – hráč je vyloučen a zápas prohrává (viz také A-2009)
b) odstavec 2: po výzvě rozhodčího hráč odmítne pokračovat ve hře nebo nehraje 

okamžitě, když má nastoupit ke stolu a hrát – hráč je vyloučen a zápas prohrává
9/ Článek B-2008 — Dotyk koulí (lpící koule)

odstavec 1: hráč může požádat rozhodčího o rozestavení koulí na příslušné tečky 
(s výjimkou volné hry, kde je to povinné), dotýká-li se hráčova koule (tzv. lpí) jedné 
či obou cizích koulí – rozhodčí postupuje podle odstavce 3 tohoto článku

10/ Článek B-2009 — Koule vyhozená z kulečníkového stolu
rozhodčím bude provedeno rozestavení koulí na tečky zahajovací pozice, jestliže jedna 
nebo více koulí vyskočí z kulečníkového stolu (včetně doteku povrchu rámu, i když 
se koule vrátí zpět na hrací plochu), a ve hře pokračuje soupeř; specifická pravidla 
pro trojband jsou v článku B-7003

11/ Článek B-2010 — Závěr zápasu
odstavec 1 písm. a) a b): každý zahájený zápas musí být odehrán do posledního 
karambolu – zápas je ukončen, jakmile rozhodčí ohlásí poslední zahraný karambol, 
tzn. je odehrán daný počet karambolů stanovený pro zápas

12/ Článek B-2011 — Chyby ve hře
písmeno j): v průběhu náběhu nebo během série rozhodčí zjistí, že hráč nehraje svojí 
koulí – tato chyba znamená pro hráče ukončení série/náběhu

13/ Článek B-2012 — Úmyslné chyby
odstavec 1: je-li některá z chyb, definovaných v článku B-2011, spáchána úmyslně, 
má hráč nastupující ke hře, který chybu nezavinil, právo požádat rozhodčího 
o co nejpřesnější rozestavení koulí do pozic, které koule zaujímaly před incidentem, 
pokud má za to, že tato pozice bude pro něj výhodnější

14/ Článek B-2013 — Nezaviněné chyby
a) odstavec 1: byl-li rozhodčím ohlášen a započítán karambol, i když bylo dosaženo 

karambolu po chybě, která se stala, ale nebyla zaznamenána, je karambol platný a hráč 
může pokračovat ve hře

b) odstavec 2: jakákoli chyba způsobená třetí osobou, včetně rozhodčího, která přivodí 
nechtěný posun koulí na stole, není přisuzována hráči; v tomto případě jsou koule 
na stole rozhodčím co možná nejpřesněji rozestaveny na pozice, které zaujímaly nebo 
by měly zaujímat před předmětnou chybou; pokud tyto pozice nelze spolehlivě určit, 
může rozhodčí rozhodnout o rozestavení koulí do pozice zahajovacího strku

15/ Článek B-3003 — Pozice koulí v zakázaných zónách
a) odstavec 1, 2 a 3: podle situace a pozice rozhodčí hlásí „v poli“ nebo „v kotvě“ nebo 

„v poli a kotvě“, anebo „jedna z pole“ nebo „jedna z kotvy“ nebo „jedna z pole i kotvy“, 
popř. „mimo“/„mimo pole“ nebo „mimo kotvu“ nebo „mimo pole i kotvu“
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b) odstavec 4: koule č. 2 nebo 3 (cizí koule) stojící přesně na čáře zóny je rozhodčím 
posouzena vždy v neprospěch hráče

c) odstavec 6: pozice vůči poli (kádru) je ohlašována před pozicí vůči kotvě – u takové 
kombinované pozice rozhodčí hlásí „uvnitř pole i kotvy“ nebo „jedna z pole i z kotvy“

16/ Článek B-7003 — Koule vyhozené ze stolu nebo lpící koule
odstavec 1: je-li při trojbandu jedna nebo více koulí vyhozeno mimo hrací plochu (stůl), 
rozestaví rozhodčí na příslušné tečky pouze vyhozené koule – rozhodčí postupuje podle 
písmene a) až c) odstavce 1 tohoto článku

17/ Článek C-1003 — Povinnosti hráčů/družstev
odstavec 2: hráč/družstvo mají povinnost prezentovat se u vrchního rozhodčího 
(příp. u pořadatele) nejpozději 20 minut před prvním kolem hlavní soutěže a v případě 
účasti v kvalifikační části nejpozději 20 minut před svým prvním zápasem/utkáním 
kvalifikace; hráč/družstvo musí nastoupit nejpozději 10 minut před každým vlastním 
zápasem/utkáním – tuto povinnost kontroluje rozhodčí

B/ Kompletní HLAVA E — PRAVIDLA PRO ROZHODČÍ

C/ Výběr „problematiky rozhodčích“ z HLAVY F až I

1/ Článek F-8001 — Řízení mistrovství
odstavec 3: delegát ČMBS, v případě potřeby a příp. po konzultaci s ředitelem soutěže 
a/nebo vrchním rozhodčím, má právo na základě svých zjištění při závažném porušení 
pravidel ČMBS vyloučit hráče/družstvo ze soutěže, anulovat zápas/utkání nebo soutěž 
zastavit

2/ Článek F-8003 — Oficiální ceremoniál
zahajovací a ukončovací ceremoniál mistrovství ČR a podobných událostí, stejně jako 
vyhlašování vítězů a medailistů, řídí obvykle delegát ČMBS, popř. ředitel soutěže nebo 
vrchní rozhodčí

D/ Metodická podpora č. 1/2021 „Sankce a jejich uplatňování v pravidlech ČMBS“

vypracoval:
Mgr. Roman Szczeponiec
legislativec VV SK ČMBS a KRSK


