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ETICKÝ KODEX HRÁČE PRO SEZÓNU 2014 
PŘÍLOHA K SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU SEKCE POOL 

1. NEŽ ZAČNETE HRÁT  

a) Vždy se nahlaste řediteli soutěže při svém příchodu. Je pravděpodobné, že budete sankcionováni za 
pozdní příchod, takže si toto dejte jako jednu z hlavních priorit. 

b) Poslouchejte pozorně prohlášení ředitele, který má vždy v úmyslu podat vám informace, které 
potřebujete vědět. 

2. BĚHEM ZÁPASŮ  

a) Respektujete svého soupeře, stejně tak, jak očekáváte, že by vás měl respektovat on.  

b) Všichni hráči zažívají frustraci. Neprojevujte ji údery tágem o zem nebo o stůl, či jinými nevhodnými 
projevy. 

c) Všichni hráči zažívají smůlu nebo štěstí. Nestěžujte si, pokud nastala zrovna situace, která je pro vás 
nevýhodná. Váš čas přijde i přesto, že to nemusí být zrovna dnes. 

d) Když dohrajete svůj náběh u stolu, buďte si jistí, že nepřekážíte soupeři v zorném poli jeho strku,  

e) Vždy se zdržte křídování tága ve chvíli, kdy je váš soupeř u strku.  

f) Mějte v paměti, že okolo vás se hrají i jiné zápasy. Snažte se pohybovat tak, abyste nebránili nebo 
nevráželi do hráčů u okolních stolů.  

g) Pití alkoholu či užití návykových látek v průběhu celé soutěže je přísně zakázáno. Porušením tohoto 
pravidla riskujete okamžité vyloučení ze soutěže. 

h) Když skončíte svůj zápas, ujistěte se, že jste vyplnili a podepsali protokol o zápase. Podepsaný protokol 
pak předejte řediteli turnaje. V případě, že protokol není používán, informujte ředitele turnaje o 
výsledku. 

i) Vždy pogratulujte svému soupeři i přes všechno štěstí, které mohl mít. On to sám ví i bez toho abyste 
mu to říkali. Získáte tak respekt svým důstojným chováním.  

j) Nedávejte se do řeči s diváky nebo fanoušky v době, kdy hraje váš soupeř.  

3. MEZI ZÁPASY  

a) Pokud máte v úmyslu opustit herní místo, vždy si vyžádejte povolení od ředitele turnaje a dohodněte si 
čas, kdy budete zase připraveni zapojit se do hry.   

b) Než si objednáte jídlo, buďte si jistí, že na něj máte dost času před dalším zápasem. Pokud si nejste jistí, 
domluvte se s ředitelem turnaje. 

c)  Respektujte ostatní hráče a nerušte je jakkoliv v průběhu jejich zápasů. 
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4. PRO DIVÁKY, FANOUŠKY, RODIČE  

a) Podpora pro hráče je vítána. Je ale nutné rozlišovat podporu a koučování. Koučování je povoleno pouze 
mimo zápasy. Pokud najdete chyby ve hře svého oblíbeného hráče, řekněte mu to po zápase, nikoliv 
v jeho průběhu. Toto se netýká pouze verbálních pokynů, ale i různých posunků nebo domluvených 
signálů. Výjimkou je koučování v době „TIME OUT“ v případě, že ji ředitel soutěže povolí. 

b) Pamatujte, že vaše role je divácká. Neangažujte se v organizaci turnaje. 

c) Dobré úmysly se mohou ukázat jako nevítané. 

d) Pokud uvidíte, že situace v nějakém zápase vyžaduje intervenci, dejte to vědět někomu ze zástupců 
ČMBS, nejlépe rozhodčímu, který je nejpovolanější k tomu sjednat potřebnou nápravu v chování hráčů. 
Nepouštějte se do řešení situace, i kdybyste to cítili jako vaši povinnost.  

5. SANKCE VYPLÝVAJÍCÍ Z  NEDODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU 

5.1.  DEFINICE NESPORTOVNÍHO CHOVÁNÍ  

a) úder tágem o zem, o stůl či jiný předmět,  

b) úder, nebo hození koulí o stůl, nebo jiný předmět,  

c) výkřiky v průběhu zápasu,  

d) úmyslné zdržování hry,  

e) hození křídou, nebo jiným předmětem o zem, o stůl či jen tak do prostoru, 

f) slovní, nebo fyzická inzultace jiného hráče, rozhodčího či organizátora soutěže 

g) slovní či fyzické výhružky jinému hráči, rozhodčímu či organizátorovi 

5.2.  SANKCE 

a) první napomenutí rozhodčího  – pouze napomenutí 

b) druhé napomenutí rozhodčího  – ztráta jedné hry 

c) třetí napomenutí rozhodčího  – ztráta zápasu 

Při opakujícím se porušování etického kodexu ve více než jednom zápase jedné soutěže bude hráč vyloučen ze 

soutěže a jeho výsledky anulovány. Dodatečně bude celá situace řešena disciplinární komisí ČMBS. 

5.2.1.  SANKCE ZA POŽITÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK (VIZ. 

ANTIDOPINGOVÁ  SMĚRNICE ČSTV).  

Při požití alkoholického nápoje nebo jiných omamných látek bude hráč okamžitě vyloučen ze soutěže a jeho 

výsledky ze soutěže, při které se tak stalo, budou anulovány. Dále bude situaci řešit disciplinární komise ČMBS. 
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5.2.2.  SANKCE ZA NEDODRŽENÍ  PŘEDEPSANÉHO DRESS CODE A JEHO KVALITY 

Dress code znamená oblečení hráče, které je předepsáno organizátorem soutěže. 

Příklad: černé společenské boty, tmavé společenské kalhoty (ne rifle), polo košile s vyznačením loga klubu na 

povolených místech, na levé straně hrudníku a na zádech a to nepřekračující povolené velikosti viz Soutěžní řád 

ČMBS Sekce pool. 

Při nedodržení předepsaného dress code, bude hráč nejprve upozorněn a pořadatel mu umožní sjednat 

nápravu, nikoli však v neprospěch ostatních hráčů a časového plánu soutěže. Hráč bude mít možnost své 

oblečení upravit tak, aby vyhovovalo předepsané normě. Je však povinen nastoupit včas ke svému prvnímu 

zápasu. Pokud tak neučiní, bude mu daný zápas skrečován. Pokud tak neučiní ani v následujícím zápase, bude 

hráč vyloučen z celého soutěže. 

 


