
 Czech Bridge Tour 
2016/2017 

 

Jednotlivé turnaje a termíny: 
24. 09. 2016 Znojmo 

15. 10. 2016 Praha 

21. 01. 2017 České Budějovice 

11. 02. 2017 Pardubice  

08. 04. 2017 Havířov 

Způsob vyhodnocení celého seriálu  
Podle SB a KB 

Garantované finanční ceny (ze strany ČBS) pro celý seriál (ne 

jednotlivé soutěže) 
1. místo 4 000 Kč 

2. místo 2 000 Kč 

3. místo 1 000 Kč 

Nejlepší junior (ročník 1991 a vyšší) 1 000 Kč 

Nejlepší dorostenec (ročník 1996 a vyšší) 1 000 Kč 

Nejlepší žena 1 000 Kč 

Nejlepší senior (ročník 1955 a nižší) 1 000 Kč 

Nejlepší hráč do třídy „Stříbrný regionální mistr“ (po započítání posledního turnaje CBT) 1 000 Kč 

Nejlepší hráč do třídy „Zlatý klubový mistr“ (po započítání posledního turnaje CBT) 1 000 Kč 

Nejlepší hráč do třídy „Klubový mistr“ (po započítání posledního turnaje CBT) 1 000 Kč 

Ceny se nekumulují, každý hráč má nárok jen na jednu z nich. 

Věcné ceny 
Vítěz obdrží putovní pohár pro nejlepšího hráče seriálu CBT. Každý finančně oceněný v celkovém 

pořadí obdrží také plaketu / pohár. 

ČBS dále zajistí medaile/plakety pro první 3 umístěné v každém dílčím turnaji CBT a nejlepší hráče 

v kategorii junioři, senioři, mixy a pro pár s výkonnostní třídou regionální mistr či nižší. 

Příspěvek ČBS pořadatelům 
ČBS všem pořadatelům jednotlivých turnajů přispěje na náklady organizace následovně: 

- uhradí odměnu rozhodčího (do maximální celkové výše 2.400,- Kč) 
- uhradí prokazatelné cestovní náklady hlavního rozhodčího 
- uhradí odměnu pro pomocníka ve výši 500,- Kč  

 



Doporučení Výboru ČBS pro organizátory turnajů  

Czech Bridge Tour 2015/2016 

Doporučený formát soutěže:  
- 5x10 rozdání (za předpokladu dostatečné účasti dvojic pro toto uspořádání) 

Pořádající kluby se žádají o: 
- aktivní propagaci turnaje nejen v ČR, 
- přizpůsobení časového harmonogramu dopravnímu spojení hráčů,  
- prezentaci výsledků s využitím moderních technologií, 
- zajištění začátku doprovodných turnajů nejdříve v 10.00 hodin. 

Doporučené slevy: 
- za zaplacené soutěžní členství 100,- Kč;  

pokud hráč uplatňuje tuto slevu, musí být soutěžní členství zaplaceno před započetím 

turnaje; pakliže hráč nemá soutěžní členství uhrazeno, může jej zaplatit při úhradě vkladu 

pořadatelům případně přítomnému členu Výboru ČBS (nebo doplatit rozdíl mezi rekreačním 

a soutěžním členstvím, pokud má hráč zaplaceno rekreační členství) 

- za včasné přihlášení 50,- Kč; 

za včasné přihlášení se považuje zapsání do veřejně přístupného formuláře zveřejněného na 

stránkách ČBS nejpozději týden před konáním akce (příklad: začne-li hlavní párový turnaj CBT 

v sobotu 12.12.2015, pak včas přihlášený je ten, kdo se přihlásil nejpozději v sobotu 

5.12.2015) 

- sleva pro dorostence 100,- Kč 

na tuto slevu má nárok každý hráč mladší 21 let, rozhodné není přesné datum narození, ale 

pouze ročník, (v roce 2016 je to ročník 1996 a vyšší) 

- sleva pro juniory 50,- Kč 

na tuto slevu má nárok každý hráč mladší 26 let, rozhodné není přesné datum narození, ale 

pouze ročník, (v roce 2016 je to ročník 1991 a vyšší) 

- sleva pro seniory 50,- Kč 

na tuto slevu má nárok každý hráč starší 65 let, rozhodné není přesné datum narození, ale 

pouze ročník, (v roce 2016 je to ročník 1951 a nižší) 

Doporučuje se slevy kumulovat s výjimkou slev pro juniory a dorostence. 

V Praze dne 25.8.2016 

 Za Výbor ČBS 

          Jan Martynek 

  


