
Novelizace Celostátní ligy od sezony 2021
4-6 členné týmy

Extraliga a 1. liga po 6 týmech - systém každý s každým na 2 víkendy + finále/baráž o Extraligu

2. liga v regionálních kolech + baráž o první ligu

Není potřeba hledat nové herní prostory pro sloučení aktuální 1. a 2. ligy. Zůstane tak podpora 

klubu BKP a možnost investovat do zkvalitnění prostor díky dotacím na herní prostory národního 

významu

V případě využití Bridge+More stačí 12 dealerů, stejně jako na Pražskou ligu a MČR TOP. Výrazně 

nižší nároky a administrava na organizaci soutěží - živé výsledky pro všechny s plnou dokumentací 

bez dalšího přičinění

Rozdělí týmů do jednotlivých lig podle přihlášek - průměru SB na hráče (počet KB na přihláškách 

v matrice, počítá se z rankingu)

Následnictví ligových licencí v dalších letech viz aktuální propozice ligy

6 týmů s nejvyšším průměrem SB začne v sezoně 2021 v Extralize, dalších 6 týmů v 1. lize, ostatní 

týmy odehrají regionální kola ve 2. lize

Snížení počtu rozdání za sobotu (48) umožňuje odehrát ligu kvalitně i ve 4 hráčích

Možnost odehrát všechny ligy již v jarních termínech

2. liga (aktuálně třetí) by opravdu mohla být regionální - ušetření času i financí rekreačních hráčů

Všichni v Extralize a 1. lize odehrají 3 víkendy - stejné vklady pro všechny, díky menšímu počtu 

víkendů budeme moci vklady dokonce snížit

Hráči 2. ligy mohou zaplatit opět jen za to, co odehrají (1 regionální víkend + přpadnou baráž zvlášť)

Zatraktivnění nejvyšší ligy

Kvalitní kvalifikace na Malé federace

Snížení počtu hráčů v týmu umožní vytvořit více týmů a tím pádem zatraktivnit nižší ligy

Možnost restrukturalizace týmů (nasazení týmů na základě průměru SB)

Týmy s podobnou výkonností budou hrát proti sobě s vyšší možností postupu

Omezení počtu hráčů na základní soupisce umožní zefektivnit systém náhradníků 

Důvody pro změnu

Dlouhodobý nedostatek herních víkendů

Nedostatek kvalifikovaných rozhodčích

Riziko nemožnosti nastoupit na zápasy vzhledem k situaci COVID

Výhody, které to přinese

Ušetří se 4 víkendové termíny !!!

Nižší nároky na počet kvalifikovaných vedoucích. Možnost využít pouze jednoho hlavního 

vedoucího a asistenta.

Umožnit hráčům získat SB za účast v nižší lize, ale přitom mít stále možnost hostovat v týmu ve 

vyšší lize

Všechny týmy hrají proti sobě ve stejný víkend, zminimalizuje se tak rozdíl aktuální výkonnosti 

týmu, třeba i díky nastoupení náhradníka
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1. liga - 6 týmů
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2. liga - ostatní týmy v regionálních kolech (Čechy, Morava)
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Systém náhradníků

2. liga bude pouze jednovíkendová, není tedy třeba náhradníky a hráči hrající základní část jsou 

základními členy týmu.

Do Baráže o 1. ligu pak může mít tým maximálně jednoho náhradníka na každý segment baráže.

Náhradníkem se míní hráč, který je napsán na základní soupisce v nižší lize nebo není na soupisce 

žádného týmu. Náhradnící nemají právo na zisk SB. Náhradník může být i zahraniční hráč, který je 

členem jiného bridžového svazu a má v něm zaplaceny příspěvky na danou sezonu a tento svaz je 

členem EBL či WBF.

Do play-off či baráží může nastoupit maximálně jeden náhradník na každý segment.

Obě ligy se mohou odehrát v jeden 

víkend v BKP

Každý víkend zápas každý s každým na 16 

rozdání, celkem tedy o pořadí rozhodnou 

zápasy na 2x16 rozdání (stejně jako 

doposud)

3 zápasy v sobotu (48 rozdání), 2 zápasy v 

neděli (32 rozdání)

20 týmů obdrží SB, čili nejlepší 4 týmy z regionálních soutěží (motivace získat SB i pro hráče, kteří 

nechtějí příliš cestovat)

SB se přidělují pouze základním členům týmu za podmínky odehrání dostatečného množství 

rozdání, viz aktuální klasifikační řád

V Extralize a 1. lize se odehraje v základní části celkem 10 segmentů (5 zápasů po 2 segmentech), 

každý segment hrají 4 hráči. Celkem tedy počítáne pro základní část 40 "hráčo-segmentů".

Náhradník (hráč mimo základní soupisku) může nastoupit maximálně na 15 "hráčo-segmentů", z 

toho na 5 "hráčo-segmentů"  může nastoupit hráč pouze s rekreačním členstvím - může se např. 

jednat o 3 stejné hráče na celý jeden víkend (z nichž jeden má jen rekreační členství) nebo např. 10 

různých hráčů z nichž každý odehraje alespoň jeden segment v základní části.

Hrají pouze jeden víkend

Po základní části se hraje 

semifinále a finále jako teď, 

možnost přenosu

Hrají baráž, kde 2 týmy jdou do 

extraligy

Hrají baráž, kde 2 týmy jdou do 

extraligy

Hrají baráž, ze které 4 týmy 

postupují do 1. ligy

Hrají baráž, ze které 4 týmy postupují do 1. ligy


