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Projekt REPRE 2018 – Český bridžový svaz
Úvod
Bridž je tradiční karetní hrou, která ve své sportovní formě náleží do kategorie myšlenkových sportů.
Základní soutěžní jednotkou je pár. Bridžové soutěže jsou párové (každý pár soutěží za sebe) a
týmové (několik párů hraje za jeden tým). Minimální počet párů v týmové soutěži jsou 2, obvykle však
vyžadují účast 3 párů, vzhledem k náročnosti soutěže (soutěž běžně trvá 10 dní, denně se hraje cca 9
hodin). Během dne hráči odehrají předem určený počet partií (tzv. rozdání), čas na odehrání jedné
partie je cca 9 minut.
Základní kategorie v bridži jsou: U16 (Kids), U21 (Youngsters), U26 (Juniors), Open, Mix (pár
muž+žena), Women a Seniors (65+). Toto členění vychází z náročnosti hry (obvykle se začíná s výukou
základů hry po 10 roku věku) a možnosti dlouhodobě reprezentovat na vysoké úrovni (Seniorská
kategorie začíná až od 65-ti let).
Podrobnosti
o
jednotlivých
„2017_registr_soutezi_ME_MS“.

kategoriích

a

typech

turnajů

uvádíme

v příloze

Popis projektu
Český bridžový svaz (dále jen ČBS) by rád více než v minulosti podpořil účast hráčů na vybraných
zahraničních soutěžích. Vzhledem k nedostatku vlastních prostředků jsou hráči (zejména v open
kategoriích, tedy 26-65 let) nuceni většinu nákladů hradit z vlastních zdrojů, nebo jsou nuceni se
uchýlit k “low budget“ verzím ubytování a cestování.
Tato skutečnost do jisté míry znemožňuje další rozvoj bridže, jeho profesionalizaci v ČR a
konkurenceschopnost hráčů v zahraničí. Kritériem účasti hráče je totiž často jeho schopnost svou
účast financovat, nikoli nutně jeho výkonnost. ČBS nemá vzhledem k uvedené skutečnosti ani
možnost plně ovlivnit tréninky a přípravu hráčů (Může se stát, že ti kdo trénují nakonec nemají
možnost reprezentovat). Proto se ČBS snaží získat dodatečné prostředky pomocí veřejných zdrojů.
V juniorských kategoriích (zde do 25-ti let) se ČBS snaží většinu účastí hráčů podpořit z vlastních
prostředků (mladí lidé často nemají možnost zaplatit např. startovné na soutěžích). Prostředky ČBS
jsou však omezené (skládají se zejména z členských příspěvků a darů). Dary ČBS většině poskytují
dlouholetí hráči, kteří si důležitost podpory mladých v této oblasti dobře uvědomují. V posledních 2
letech podpořilo ČBS také MŠMT v Programu 5, z něhož ČBS částečně tyto hráče dotoval.
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Cíle projektu
Umožnit účast na mezinárodních soutěžích i hráčům, kteří by vzhledem z dlouhodobé
výkonnosti měli mít právo ČR reprezentovat a kteří nemají možnost hradit tyto
soutěže z vlastních zdrojů.
Utvořit konkurenční prostředí mezi zájemci o reprezentování ČR v zahraničí.
Zajistit hráčům důstojné podmínky (zejména týkající se ubytování a stavování) během
zahraničních soutěží a tím podpořit kvalitu jejich výkonu a jejich
konkurenceschopnost.
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1) Mezinárodní soutěže ME a MS konané EBL a WBF v roce 2018
V sezoně 2018 pořádá EBL (European Bridge League) a WBF (World Bridge Federation) následující
akce: OME týmů v Monaku (únor), ME národních týmů v Belgii (červen), MEJ párů v Chorvatsku
(červenec), WBS v USA (září), Univerzitní MS v Číně (říjen), ME Malých federací (podzim, čas i místo
zatím nejsou známé), viz následující tabulka:

Tabulka 1: Mezinárodní soutěže EBL a WBF v roce 2018
Název soutěže
European Winter
Games
ME
národních
párů
ME
národních
týmů
Otevřené
ME
juniorů
World
Bridge
Series
Univerzitní MS

Typ
OME

Kategorie
Open

OME

Místo konání
Montecarlo,
Monako
Ostende, Belgie

ME

Ostende, Belgie

OMEJ
WBS

Opatija,
Chorvatsko
Orlando, USA

UMS

Xuzhou, Čína

Open,
ženy,
senioři (65+)
U16, U21, U26,
U26W, U26MIX
Open,
ženy,
senioři (65+), MIX
U25 uni

ME
Malých ME
federací

Není
známo

Ženy, senioři (65+)

zatím Země s členskou
základnou menší
než 700 hráčů

Týmy/páry Datum konání
Týmy
17. - 23. února
2018
Páry
6. – 9. června
2018
Týmy
6. – 16. června
2018
Páry
11.
–
15.
července 2018
Páry, týmy 21. září – 6.
října 2018
Týmy
25. – 28. října
2018
Týmy
Podzim 2018

a) Soutěže, které ČBS plánuje podpořit
V sezoně 2018 jsou hlavní prioritou tradiční soutěže, kterých se hráči ČBS pravidelně účastní. Jsou to
ME národních týmů v Belgii v kategorii Open, Otevřené ME juniorů v Opatiji ve všech kategoriích, ME
Malých federací a Univerzitní MS v Číně.

i) ME národních týmů
Jedná se o soutěž týmů, kam je standardně vysíláno 8 lidí, 6 hráčů, kapitán a kouč. V podmínkách ČR
se v kategorii Open z důvodu finanční náročnosti již delší dobu neúčastní ani kapitán, ani kouč. Dalším
důvodem je skutečnost, že lidé, kteří by tyto posty mohli zastávat, jsou zároveň aktivními hráči. I
v sezoně 2018 se tedy předpokládá účast 6-ti členného týmu bez doprovodu. Soutěž začíná schůzkou
kapitánů v úterý 5. června, pokračuje 11 hracími dny, během kterých se běžně odehrají 3-4 utkání,
dle aktuálního počtu týmů. Jeden zápas trvá cca 2,5 hodiny.
Předchozí ME národních týmů se konalo v roce 2016 v Maďarsku a účastnilo se ho 37 zemí. ČR se
umístila na 25. místě.
Cílem letošního ME je umístění v první polovině startovního pole. 6-8 nejlepších týmů se kvalifikuje
na MS, které se bude konat v roce 2019.

ii) Otevřené ME juniorů
Jedná se o soutěž párů, soutěžní jednotku tvoří 2 hráči. ME se koná v kategoriích U26, U21, U16/U13,
U26W a U26MIX. Vzhledem k účasti nezletilých hráčů je nutný doprovod, alespoň 1 trenér na 4
nezletilé hráče, ČBS z tohoto důvodu předpokládá účast 2 trenérů.
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ČBS plánuje vyslat v každé kategorii 2 páry, v U26W jeden pár. Z důvodu aktuální výkonnosti může
během roku dojít k odvolání podpory jedné kategorii a naopak k navýšení jiné. Celkově se
předpokládá se účast 16 hráčů. Pro soutěž v U26MIX budou páry zkombinovány z hráčů ostatních
kategorií. Předpokládá se minimální účast 2 párů. Ostatní soutěže se skládají z dvoudenní kvalifikace
a jednodenního finále. Ve všech kategoriích se hraje přibližně 50 rozdání denně, tedy 7 a půl hodiny
čistého času.
Předchozího ME juniorů v roce 2016 se zúčastnil 1 pár v kategorii U26 a umístil se na 51. místě z 61
párů. V kategorii U21 se zúčastnily 3 páry a umístily se na 15. (finále), 45. a 51. místě z 59 účastníků.
V kategorii U26W se z finančních důvodů neúčastnil žádný pár, v soutěži bylo 20 párů. V kategorii
U16 se také z finančních důvodů neúčastnil žádný pár, soutěžících párů bylo celkem 23.
Cílem MEJ 2018 je účast alespoň jednoho páru ve finále v kategorii U26 a U21.

iii) ME Malých federací
Jedná se o soutěž týmů, které se mohou zúčastnit pouze země, které mají členskou základnu do 700
členů, tedy tzv. Malé Federace. Soutěž je pouze třídenní, proto se soutěže z důvodu úspory
prostředků obvykle účastní pouze 4-členný tým bez kapitána/trenéra.
ČBS je pravidelným účastníkem tohoto turnaje. Přestože se jedná primárně o soutěž open,
reprezentoval v roce 2017 ČR juniorský tým U26, který obsadil 7. místo z 15 účastníků. Nejlepší
výsledek datujeme v roce 2013, kdy ČR zvítězila.
Cílem je umístit se v TOP5, nicméně s kvalitním týmem se může pomýšlet i na příčky nejvyšší. Složení
týmu často závisí na datu a místu konání a finanční náročnosti.

iv) Univerzitní MS
Účast na této soutěži je koordinována již několik let s ČAUS, které také finančně podpořilo české týmy
v roce 2014 a 2016 a ČBS počítá s podporou od ČAUS i v roce 2018. Tento turnaj proto není v tomto
projektu zmíněn. Vhledem k hostující zemi – Číně, patří tato akce v roce 2018 do finančně náročných.
Díky skvělým výsledkům v posledních letech a nadějnému týmu i pro rok 2018 se ČR plánuje této
soutěže za finanční podpory ČAUS zúčastnit.
Výsledky českého týmu byly v minulosti výborné, v roce 2016 byl český tým 4., v roce 2014 1. a v roce
2012 se umístil na 2. místě.

b) Soutěže, které ČBS v roce 2018 neplánuje finančně podpořit
Ostatní soutěže vyjmenované na začátku tohoto dokumentu ČBS neplánuje finančně podpořit.
Důvodem neúčasti jsou zejména vysoké finanční náklady. Vzhledem k nutnosti vysoké spoluúčasti
hráčů byla účast v minulosti pouze individuální či žádná.
OME v Monaku se účastnil v roce 2016 pouze jeden český hráč v holandském týmu, který dosáhl
skvělých výsledků – 5. místo v kvalifikaci z 51 týmů, celkové 9.-16. místo po vyřazení v play-off a 2.
místo v BAM týmech ze 40 týmů. V roce 2018 se opět čeká pouze individuální účast v mezinárodních
týmech. Tento turnaj je jediným, na kterém se dávají finanční ceny pro nejlepší týmy.
Z nedostatku financí se ME dlouhodobě neúčastní ženský tým. Vzhledem z dobré výkonnosti českých
hráček by v případě dostatku finančních prostředků ČBS rád tuto kategorii podpořil na ME v roce
2020.
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2) Financování projektu
V minulých letech se na financování reprezentačních akcí podíleli z větší části hráči svými prostředky,
z menší části hradil ČBS v posledních dvou letech náklady reprezentace z prostředků MŠMT v
Programu V. Z důvodu vysoké spoluúčasti byla účast na REPRE akcích (zejména v Open kategoriích)
minimální a motivace pro intenzivnější trénink se snižovala.
Prioritou ČBS je zejména podpořit účast mladších hráčů (kategorie do 26 let), které financuje
přednostně. Kategorie hráčů do 26 let jsou kromě prostředků ČBS dotovány rovněž ze soukromých
darů, dotací MŠMT a ČAUS. I díky tomu máme aktuálně mladé hráče, kteří se postupně prosazují i
v kategorii Open.

a) Druhy nákladů
Náklady na reprezentační akce bychom mohli rozdělit do 3 skupin: startovné, doprava, ubytování,
strava, reprezentační dresy.
Startovné bývá na všech soutěžích podobné a odvíjí se od počtu hracích dnů. Standardní sazba je 50
EUR na den a hráče, u juniorských soutěží 50 EUR na den a pár. Při třídenním ME open párů je to tedy
300 EUR za pár, u juniorů 150 EUR. Vklad do soutěží týmů bývá zhruba 3 500 EUR v Open kategorii a
3 250 EUR v ženách a seniorech (65+). Zejména tento náklad je často pro hráče odrazením od účasti,
pokud od nich vyžaduje vysokou míru spoluúčasti. V juniorských kategoriích financuje startovné
většinou ČBS z vlastních zdrojů.
Doprava závisí na místě konání. Díky geografickému umístění ČR je většina zemí dostupná autem.
V případě letecké dopravy je obvykle nutná finanční spoluúčast hráčů, což bývá rovněž odrazujícím
prvkem účasti. V případě juniorských soutěží přispívá ČBS na dopravu dle aktuálních finančních
možností.
Ubytování, strava, trička je jedinou částí, na které ČBS vyžaduje spolufinancování i v kategorii
juniorů. Při plném spolufinancování hráči jsou účastníci často nuceni uchylovat se k nejlevnějším
možným alternativám, které jsou často až pod úroveň a má i vliv na regeneraci a tím pádem výsledky.
Standardem by měl být 3* hotel se dvěma hráči na pokoji.
Reprezentační dresy nakupuje ČBS od firmy AlpinePro za zvýhodněnou cenu. Na sezonu 2018 má ČBS
(po schválení olympijským výborem) předobjednaná trička z olympijské kolekce. Dresy jsou na
uvedených soutěžích povinné. ČBS počítá s příspěvkem 1 trička na hráče, v případě 5-8 dnů 2 trička,
9-12 dnů 3 trička.

b) Výše nákladů a spoluúčast hráčů
ČBS v minulosti získávalo finance na reprezentaci pouze z ušetřených členských příspěvků,
jednorázovým sponzorským darům ze soukromého sektoru a spolufinancováním hráčů.
Pro rozvoj sportu je nutné získat finanční podporu ze státní sféry alespoň v minimální výši, která by
pokryla vklady a dopravu na nejdůležitější akce v daném roce.
V rámci ubytování a stravy počítá ČBS se spoluúčasti hráčů ve výši 500 Kč na den. Při standardním
ubytování nabízeném pořadateli ve dvoulůžkovém pokoji 3* hotelu počítá ČBS s náklady 2 000 Kč na
den a osobu. Rozpočtovaná částka z dotace tedy činí 1 500 Kč na den a osobu.
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Předběžná dohoda s firmou AlpinePro ohledně dresů je přibližně 350 Kč za kus v závislosti na počtu a
množství potisku.
V dopravě počítá ČBS s dopravou osobními automobily. Na ME v Belgii se předpokládají 2 osobní
auta, na ME juniorů jedno auto na 4-5 lidí, při plné účasti tedy 4 auta. Finanční náklady jsou počítány
350 Kč na 100 km.
Startovné do soutěží je předem dané a jeho výše je 3 500 EUR za ME národních týmů, 150 EUR za pár
na MEJ v kategorii U26, U21 a U26W a 100 EUR za MEJ MIX, kategorie U16/13 je bez startovného. Na
ME Malých federací se startovné neplatí – organizaci turnaje hradí pořadatel.
Podrobně viz následující tabulka:

Tabulka 2: Náklady na reprezentační akce v roce 2018 dle položek (v Kč)
Název soutěže

Startovné Doprava

Ubytování
a strava
144 000

ME národních 91 000
14 000
týmů
Otevřené ME 24 700
22 400
128 000
juniorů
ME
Malých 0
5 600
32 000
federací
Celkem
115 700
42 000
304 000
Pro kurz EUR/Kč počítáme s kurzem 26 Kč za 1 EURo

Dresy

Trenéři Celkem

6 300

0

255 300

Spoluúčas
t hráčů
36 000

7 000

30 000

212 100

32 000

1 400

0

39 000

8 000

14 700

30 000

506 400

76 000

ČBS žádá v programu REPRE o dotaci ve výši 430 400 Kč, což činí 85% rozpočtované částky.

c) Spolufinancování v případě nižší dotace
Spoluúčast hráčů se předpokládá ve výši 15% celkových nákladů. V případě, že by obdržená částka
dotace v programu REPRE byla nižší než je 85% nákladů projektu, zváží ČBS jednu z následujících
možností:
1. Doplatit zbylou část z úspory prostředků ČBS – maximálně do výše 50 000 Kč
2. Zvýšení spoluúčasti hráčů za předpokladu jejich chuti se soutěže zúčastnit
3. Individuální sponzorské dary ze soukromého sektoru – výše částky se nedá předvídat,
předchozí zkušenosti jsou jednotky desítek tisíc
4. Snížení počtu dotovaných párů v párových soutěžích, neúčast na soutěži týmů
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3) Reprezentační týmy
Základní podmínkou reprezentace ČR v bridži je zaplacení soutěžního členství v ČBS na danou sezonu,
podepsání kodexu reprezentanta, aktivní účast na tuzemských soutěžích a dostatečná výkonnost.

a) Nominace hráčů v open kategorii
Výběr hráčů v týmových soutěžích je uskutečňován prostřednictvím týmové kvalifikace. Hráči sestaví
týmy, které by měly zájem ČR na týmovém turnaji za daných podmínek reprezentovat. ČBS uspořádá
kvalifikační zápas, jehož vítěz získá právo reprezentovat ČR na daném turnaji. V případě že se přihlásí
pouze jeden tým, získává tento tým právo reprezentovat, posuzuje se pouze aktuální výkonnost
hráčů.
V párových soutěžích open kategorie budou kritéria stanovena v průběhu roku 2018, v roce 2018
ještě neplánuje ČBS podpořit párovou open reprezentaci.
Seznam TOP hráčů dle žebříčku v sezoně 2016-17 je uveden v příloze P9a. Může se však stát, že
nakonec bude reprezentovat hráč, který se v tomto seznamu nenachází. Stane se tak za předpokladu,
že si tohoto hráče vyberou ostatní hráči do týmu pro kvalifikaci a tento tým získá právo
reprezentovat. Žebříček hráčů je sestaven pouze z výsledků tuzemských soutěží. Výsledky párů a
týmů na zahraničních soutěžích tedy nejsou zohledněny.

b) Nominace hráčů v juniorských kategoriích
V juniorských kategoriích vybírá reprezentační páry i týmy kapitán jednotlivé kategorie. V případě, že
kapitán pro danou sezonu není stanoven, vybírá reprezentanty výbor ČBS. Při výběru se kromě
základních podmínek a výsledků ze soutěží přihlíží k aktuální formě hráče, píli v přípravě a práci na
zdokonalování sama sebe ve všech aspektech hry, do které spadá i chování hráče.
Seznam TOP hráčů dle žebříčku v sezoně 2016-17 je uveden v příloze P9b. Může se však stát, že
nakonec bude reprezentovat hráč, který se v tomto seznamu nenachází, a to za podmínky, že u
tohoto hráče dojde k výraznému zlepšení proti předchozímu období.

V Praze dne 28.12.2017

Ing. Milan Macura
Předseda výboru

