Pražská Carromová liga 2020 (PCL)
Hrací systém




Dvě kola za rok
První kolo společně každý s každým
Druhé kolo se rozdělí na tři skupiny. Každá samostatně odehraje čtvrtfinále,
semifinále a finále. Dohrávat se budou i zápasy „vypadnuvších“

Termíny

 1. kolo odehrát nejpozději do 8. října 2020
 2. kolo odehrát nejpozději do 3. prosince, kdy bude slavnostní ukončení a vyhlášení
výsledků PCL 2020. Termíny 2. kola jsou pevně stanoveny.

Další info
 v druhém kole se hráči rozdělí podle pořadí (1. až 8. a 9. až 16. a 17. až 24.) a bude
odehráno čtvrtfinále, semifinále a finále jednotlivých skupin. Rozpis zápasů bude
jasně daný. Pokud někdo ze závažných důvodů nebude moct zápas odehrát v daném
termínu, bude nutné zápas odehrát do dalšího hraní a to v termínu, na kterém se
dohodnou oba zúčastnění.
 čtvrtfinále, semifinále a finále skupiny o 1. až 8. místo bude odehráno na dva vítězné
zápasy. Stejně tak zápas o 3. místo.
 „vypadnuvší“ ze skupiny o 1. až 8. místo, stejně tak celá skupina o 9. až 16. a 17. až
24. místo se bude hrát jen na jeden zápas.
 omezení, které platí pro celou PCL 2018: 25 bodů, 8 boardů, 1hodina a15 minut +
dohrání boardu
 časový limit platí pro všechny zápasy.
 Vítězství 2 body, remíza 1 bod
 Rozhodují body, následně rozdíl celkového skóre, body vzájemných zápasů, rozdíl
skóre vzájemných zápasů, případně nově odehraný vzájemný zápas.
 Příspěvky jsou 500,- Kč na osobu a rok, zlevněné 250,- Kč pro studenty. Členové
CCA zdarma.
 Každý hráč zaplatí kauci 500,- Kč, která mu bude vrácena po odehrání všech zápasů
v základním kole PCL.
 Nový hráč nemůže nastoupit do rozehraného kola.
 Termíny a místo hraní je určeno.
 Každý hráč se zavazuje k tomu, že dohraje všechny zápasy rozehraného kola
v předepsaném termínu.
 Rada CCA jako organizátor PCL si vyhrazuje možnost v průběhu ročníku provádět
změny v organizaci i systému.

