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Propozice Velkých cen ČBS a seriálu Czech Bridge Tour 

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
1. 1 Propozice Velkých cen ČBS (dále jen VC) a soutěží Czech Bridge Tour 
(dále jen CBT) jsou platné od sezóny 2020. 
 
1.2 Do VC jsou zařazeny významné párové turnaje pořádané bridžovými 
kluby v aktuálním soutěžním ročníku, který začíná 1. ledna a končí 31. 
prosince. V jedné sezoně může každý klub zorganizovat jednu VC a za každých 
započatých 100 hráčů další VC, např. klub s 250 členy může zorganizovat až 3 
turnaje VC. Z turnajů VC může být zařazeno do seriálu CBT maximálně 5 
turnajů.  
 

1.3 CBT je vybraný seriál turnajů, ze kterých se, kromě jednotlivých výsledků, 
vyhlašují navíc neúspěšnější hráči tohoto seriálu turnajů. Do seriálu CBT se mohou 
přihlásit všichni organizátoři VC a to nejpozději do konce září předchozí sezony, pokud 
splňují podmínky dané těmito propozicemi. Při větším zájmu pořadatelů se bude klást 
důraz na geografické rozdělení turnajů, dalším kritériem pak bude počet párů v 
předchozích ročnících a kvalita organizace turnaje.  
 
1.4 Přidělování statutu VC a CBT je v kompetenci Výboru ČBS. Pořadatelem je 
klub, který je zodpovědný za organizaci, řízení turnaje a technické zajištění. 
 

1.5 Soutěže se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže, platným 
Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi. 
 
1.6 Výbor ČBS si vyhrazuje právo udělat změny v propozicích, maximálně 
však do měsíce před konáním prvního turnaje seriálu CBT pro danou sezónu. 
 
1.7 Situace, na které tyto propozice nepamatují, řeší v období mimo 

soutěž Výbor ČBS, během soutěže vedoucí soutěže resp. odvolací komise. 

Veškeré sporné situace musí být řešeny ve shodě s platným Soutěžním řádem 

ČBS a platnými Pravidly soutěžního bridže. 
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2. STRUKTURA A HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ 
 

2.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří jsou alespoň rekreačními členy 
ČBS, nebo členy jiného národního bridžového svazu registrovaného v mezinárodních 
organizacích EBL či WBF. Neregistrovaní hráči si mohou na místě rekreační členství 
doplatit. 
 

2.2 Hodnocení výsledků hlavních párových soutěží VC a CBT je topskórové. 
 

2.3 Počet dvojic není propozicemi omezen. Omezení může stanovit 

pořadatel soutěže s ohledem na organizační možnosti. Omezení musí být 

předem uvedeno v pozvánce a musí povolovat účast minimálně 30 dvojic 

v soutěžích kategorie Velkých cen a minimálně 42 dvojic v soutěžích kategorie 

Czech Bridge Tour. 

 

2.4 Soutěž je rozložena do několika kol hraných během jednoho dne. 

Nejsou-li z organizačních důvodů jednotlivá kola hrána na stejný počet rozdání, 

zajistí vedoucí turnaje stejnou váhu všech rozdání v celkovém výsledku 

turnaje. 

 

2.5 Minimální počet rozdání je stanoven na 48. 
 

2.6 Konkrétní systém uspořádání soutěže je v pravomoci vedoucího 

soutěže. Umožňuje-li to počet přihlášených dvojic, je doporučen systém, kde 

každá dvojice odehraje stejný počet rozdání se všemi soupeři. Není-li to 

možné, zvolí vedoucí turnaje vhodný systém, který zajistí spravedlivé 

podmínky všem soutěžícím. 

 

2.7 Vklad do turnaje určuje pořadatel. Pořadatel musí zajistit minimálně 

25% slevu pro hráče do 25 let včetně, další slevy, např. pro včasné přihlášení, 

soutěžní členství, seniory, apod. jsou v pravomoci pořadatele.  

 

2.8 Za pořadí v každé soutěži VC a CBT se udělují oběma hráčům v páru 

klasifikační body dle právě platného Klasifikačního řádu.  

  



3. POŘADÍ CZECH BRIDGE TOUR 
 
3.1 Klasifikační body udělené dle bodu 2.8 za hlavní párové soutěže CBT se 

v rámci sezóny sčítají do celkového pořadí CBT. Nejlepší hráči seriálu CBT budou 

odměněni medailemi (poháry). Výbor ČBS může rovněž vyhlásit další věcné ceny v 

doplňkových kategoriích (junior, senior, žena, nejlepší hráč s nižší výkonnostní třídou 

apod.) 

 

3.2 Pořadí seriálu CBT slouží v jednotlivých sezónách jako kvalifikace na MČR 

TOP. 22 nejlépe umístěných hráčů seriálu CBT se kvalifikuje v dané sezóně na MČR 

TOP, s partnerem dle jejich výběru. Pokud se některý z těchto hráčů nehodlá MČR TOP 

zúčastnit, nebo se některá dvojice utvoří z hráčů, kteří se umístili do 22. místa, právo 

kvalifikovat se na MČR TOP získávají další hráči umístění v pořadí seriálu CBT, tj. 

přednostně hráč na 23. místě, poté hráč na 24. místě atd. 

 

3.3 Nejlepší hráči seriálu CBT se vyhlašují na MČR TOP daného soutěžního 

ročníku, kde jsou také předány věcné ceny. Výbor ČBS zajistí předání cen hráčům, 

kteří se MČR TOP nezúčastnili. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELŮ 
 

4. 1. Písemně požádat Výbor ČBS o statut VC/CBT na následující sezonu, a to do 

30. 9. aktuální sezony. Pokud má turnaj platný statut VC , stačí informovat výbor ČBS o 

zájmu pořádat VC v dalším soutěžním ročníku a sdělit preferovaný termín. 

 

4.2 Zaslat Výboru ČBS informace o turnaji nejpozději šest týdnů před 

uskutečněním turnaje, a to nejméně v rozsahu: datum konání, adresa místa konání, 

přibližný časový harmonogram soutěže, výši vkladu včetně slev, alespoň předběžné 

informace o finančních či věcných cenách za umístění v turnaji. 

 

4.3 Zajistit nekuřácké prostory s dostatečnou kapacitou a případně oznámit 

maximální počet párů. V případě vyšší účasti má právo pořadatel odmítnout účastníky, 

kteří se přihlásili jako poslední a již se nevejdou do kapacity turnaje.  

 

4.4 Zabezpečit kvalifikovaného vedoucího turnaje. 

 

4.5 Dodržet formát soutěže (počet krabic, střídání, atd.) v souladu s platným 

Soutěžním a Klasifikačním řádem, a těmito propozicemi.  

 

4.6 Po každém kole zveřejnit průběžné výsledky turnaje a vytisknout soukromé 

skórovací lístky, případně zajistit všem hráčům možnost kontroly individuálních 

výsledků elektronicky.  

 

4.7 Do jedné hodiny po skončení turnaje vyvěsit konečné výsledky turnaje, 

vyhlásit vítěze turnaje a předat ceny zveřejněné před začátkem turnaje dle bodu 4.13. 

 



4.8 Zajistit strojově předmíchaná rozdání a jejich diagramy (nejméně pro každý 

pár jeden), bidding boxy a skórovací zařízení pro každý stůl. Pořádatel si může 

bezplatně vypůjčit od ČBS cestovní sadu bidding boxů (max na 25 stolů), skórovací 

zařízení BM II (max na 25 stolů) a cestovní promítačku ČBS. O vypůjčení materiálu 

organizátor informuje výbor ČBS nejpozději týden ped konáním soutěže a všechen 

materiál vrátí výboru ČBS v nepoškozeném stavu nejpozději týden po ukončení 

soutěže. Během doby zapůjčení materiálu je za něj zodpovědný organizátor. V případě 

poškození či ztráty zapůjčeného materiálu může ČBS požadovat od pořadatele 

finanční náhradu až do výše jeho pořizovací hodnoty. 

 

4.9 Zajistit občerstvení během turnaje – nealkoholické nápoje, drobné 

občerstvení, teplá jídla v hlavní přestávce (stačí dostatek možností v okolí hrací 

místnosti). 

 

4.10 Před začátkem turnaje oznámit výši výher a počet cen v turnaji. Stanovení 

výše finančních cen a jejich rozložení je plně v kompetenci pořadatele, na finanční 

ceny však musí být rozděleno v případě CBT minimálně 50 % vybraného startovného, 

v případě VC minimálně 35 % vybraného startovného. V obou případech musí být 

odměněni minimálně první tři umístění v hlavním párovém turnaji.  

 

4.11 Před začátkem turnaje ustanovit tříčlennou odvolací komisi turnaje (nejlépe z 

přítomných rozhodčích, členů Výboru ČBS nebo z předních hráčů). 

 

4.12 Pořadatel má právo před turnajem stanovit odvolací kauci v minimální výši 

300 Kč, v případě, že tak neučiní, je výše kauce stanovena na 300 Kč. 

 

4.13 Pořadatel má povinnost vyžádat písemné rozhodnutí odvolací komise u všech 

případných protestů a seznámit s tímto rozhodnutím všechny účastníky odvolacího 

řízení. Pokud odvolací komise rozhodne o propadnutí kauce, tato kauce propadá ve 

prospěch Českého bridžového svazu. 

 

4.14 Pořadatel CBT má právo požádat výbor ČBS o proplacení mzdy rozhodčího dle 

platných směrnic ČBS. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI VÝBORU ČBS 

 
5.1 Rozhodnout do 30. 10. aktuálního soutěžního ročníku, které turnaje zařadí do 

seriálu VC a CBT pro následující ročník. Výbor ČBS má právo dodatečně zařadit turnaj 

do seriálu VC či ČBT v případě, že počet již registrovaných VC je nižší než 10 či nižší než 

5 u CBT.  

 

5.2 Zveřejnit pozvánku na VC/CBT na stránkách ČBS a vytvořit online přihlašovací 

formulář. 

 

5.3 Vyhodnocovat a prezentovat celkové pořadí jednotlivců a jejich dosažených 

bodů v seriálu CBT. 

 



5.4 Zajistit medaile/poháry pro nejlepší 3 hráče seriálu CBT, ev. pro nejlepší hráče 

v dalších kategoriích (junioři, ženy, hráči nižších tříd apod.) 

 
5.5 V případě žádosti pořadatele vyplatit mzdu vedoucímu turnaje dle platných 

směrnic ČBS. 
 

Za výbor ČBS sepsal Adam Janas 
 
Schválil výbor ČBS dne 29. 1. 2020 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)   

 
 
 
 
 


