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Propozice Poháru ČBS – turnaj týmů
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Za uspořádání Poháru ČBS (dále soutěž) odpovídá Výbor ČBS.
1.2. Soutěž organizuje a řídí pořadatel pověřený Výborem ČBS.
1.3. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže 2017, Soutěžním řádem ČBS
a těmito propozicemi.
1.4. Technické a organizační zajištění soutěže provádí Výbor ČBS nebo orgány jím pověřené.
2. STRUKTURA A HODNOCENÍ SOUTĚŽE
2.1. Turnaj je určen pro 4-6 členné týmy. Soupisky kapitáni zapíší do přihlašovacího
formuláře na webu matrikacbs. Soupisku je možné doplnit před uspořádáním finále do
počtu 6 hráčů, ale pouze hráči, kteří nebyli na soupisce žádného jiného týmu v kvalifikaci.
2.2. Počet týmů není propozicemi omezen. Omezení může stanovit pořadatel soutěže s
ohledem na organizační možnosti. Omezení musí být předem uvedeno v pozvánce a musí
umožňovat účast minimálně 20 týmů.
2.3. Výsledek zápasu v IMP se převádí na VP podle platné spojité tabulky WBF.
2.4. Soutěž je pořádána systémem kvalifikace - finále. Kvalifikace probíhá jeden víkend
(sobota a neděle). Nejlepší 4 týmy z kvalifikace postupují do finále, které se odehraje jiný
víkend. Ostatní týmy v soutěži končí.
2.5. V případě rovnosti VP v závěrečném pořadí kvalifikace jsou použita rozhodovací
kritéria v tomto pořadí: vzájemný zápas, nižší VP v posledním kole, los.
2.6. Celkové pořadí soutěže je dáno na místech 1-4 pořadím finále a dále jsou umístění
přidělena podle výsledku v kvalifikaci.
3. KVALIFIKACE
3.1. Konkrétní hrací systém kvalifikace bude určen před začátkem turnaje vzhledem k počtu
přihlášených družstev. Při účasti 6 a méně družstev se soutěž uspořádá pouze v jeden
víkend systémem každý s každým na 5x16 rozdání. Při účasti 7-8 družstev se bude hrát
každý s každým na 7x12 rozdání. Při účasti 9-10 družstev se bude hrát systémem každý
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s každým na 9 rozdání. Při účasti 11 a více družstev se hraje 8 kol po 10 rozdáních bez
opakování soupeřů a pokud možno s odehráním zápasů se soupeři podobného
výkonnostního stupně (švýcarský či upravený švýcarský systém).
3.2. Při lichém počtu týmů rozhoduje o posloupnosti pauzování vedoucí soutěže. Za pauzu
je týmu přiděleno skóre 12 VP (0 IMP).
3.3. Nasazení do jednotlivých kol je plně v kompetenci vedoucího turnaje, který se řídí
základními myšlenkami střídacího systému – zápasy se neopakují, pauza by neměla ovlivnit
boj o první 4 postupová místa v posledních 2 kolech, týmy v horní části tabulky odehrají
zápasy proti co nejvíce týmům z přední části tabulky.
4. FINÁLE
4.1. Finále probíhá o samostatném víkendu a účastní se pouze první 4 týmy z kvalifikace.
4.2. Finále se hraje systémem KO, kdy vítězný tým si vybírá do semifinále soupeře
umístěného v kvalifikaci na 3. či 4. místě. Zbylé dva týmy utvoří druhou semifinálovou
dvojici.
4.3. Semifinále se hraje v sobotu na 4x14 rozdání za použití zástěn. Tým umístěný
v kvalifikaci výše získává v semifinále, finále i zápasu o 3. místo přenos +0,3 IMP. Finále se
hraje v neděli na 4x14 rozdání, zápas o 3. místo se hraje na 2x14 rozdání. Zápas o 3. místo
se po dohodě kapitánů zúčastněných týmů a vedoucího soutěže (před začátkem zápasu)
může prodloužit na 3x14 či 4x14 rozdání.
4.4. Právo nasazování do semifinálových i finálových utkání se vybírá před začátkem
utkání. Výše umístěný tým v kvalifikaci si vybírá jako první a třetí, které segmenty bude mít
nasazovací práva, níže umístěný tým si vybírá jako druhý ze zbývajících 3 segmentů a
zůstává na něj nevybraný segment. Tým s nasazovacími právy může nasadit libovolné páry
(stejné páry proti sobě mohou hrát více segmentů) v závislosti na posazení soupeřů, které
nezávisí na posazení v předchozím segmentu.
5. SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ
5.1. Pozvánky je pořadatel povinen zveřejnit na internetových stránkách ČBS nejpozději
čtyři týdny před termínem soutěže. Přihlášky jsou účastníci povinni zaslat do termínu a
způsobem stanoveným na pozvánce (např. prostřednictvím webového formuláře).
Nepřihlášené týmy lze do soutěže přijmout jen výjimečně, pokud to dovolí vedoucí
soutěže.
5.2. Pořadatel zajistí všechny potřebné hrací prostředky (namíchané krabice, bidding boxy,
apod.)
5.3. Pořadatel zajistí kvalifikovaného vedoucího soutěže. Na začátku kvalifikace stanoví
pořadatel trojčlennou odvolací komisi. Pořadatel je oprávněn tuto pravomoc delegovat na
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vedoucího soutěže. Ve finále je závěrečné rozhodnutí v pravomoci vedoucího soutěže.
5.4. V soutěži je povinné používání konvenčních karet ve formátu EBL, WBF nebo ČBS ve
verzi "maxi", jejíž formulář je ke stažení na webu ČBS.
5.5. Soutěže se mohou zúčastnit hráči ČBS se zaplacenými soutěžními členskými příspěvky
nebo hráči registrovaní ve Slovenskom bridžovom zväzu (SBZ) podle Dohody o součinnosti
uzavřené mezi ČBS a SBZ. dne 24. 1. 2005. Ostatní zahraniční hráči se mohou soutěže
zúčastnit pouze za předpokladu, že zaplatí členský příspěvek ČBS při prezentaci do soutěže.
5.6. Vklady do soutěže stanovuje Výbor ČBS a budou zveřejněny na pozvánce.
5.7. První tým v celkovém pořadí soutěže získá putovní pohár ČBS. První 3 týmy získají
medaile. Vítěz finále zároveň získá možnost účastnit se kvalifikace na Mistrovství Evropy
týmů 2018 bez nutnosti zaplacení vkladu do kvalifikace, v případě účasti minimálně 3
hráčů v kvalifikaci na ME. Další ceny mohou být vyhlášeny před začátkem kvalifikace na
webu ČBS.
5.8. Výsledek soutěže zveřejňuje pořadatel na webu ČBS.
5.9. Ve shodě s rozhodnutím výboru ČBS zveřejněné ve Zprávě z činnosti za červen až
srpen 2017 a klasifikačním řádem jsou podle celkového pořadí soutěže přidělovány
příslušné SB a KB.
5.10. 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.
V Praze dne 11. září 2017
Výbor ČBS
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