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Nominační kritéria pro ME Malých Federací
v Novi Sadu 2019
Evropské hry malých federací (European Small Federations Games, ESFG) se budou konat
20.-23. 10. 2019 v Novi Sadu, Srbsko v rekreačním středisku Ribarsko Ostrvo. Následující
dokument stanovuje nominační kritéria účasti za účelem transparentního výběru
reprezentujícího týmu.
ČBS na základě dotace REPRE přidělené v roce 2019 podpoří účast jednoho 4-6 členného týmu
částkou v maximální výši 36 000,- Kč na ubytování+stravu a dopravu.
ČBS vyzývá zájemce o účast na ESFG, aby podali přihlášky na ucbs@seznam.cz s kompletním
složením 4-6 členného týmu nejpozději do 30. 6. 2019. V případě, že se přihlásí více než jeden
tým, bude reprezentační tým vybrán formou kvalifikačního turnaje, jehož specifikace je uvedena
níže v dokumentu. Podmínky, které musí zájemci o účast na ESFG splnit, jsou následující:
-

-

každý člen přihlašovaného týmu musí mít zaplacené soutěžní členství v ČBS pro sezonu
2019;
každý z hráčů by měl mít v žebříčku ranking alespoň 50 SB k datu 30.6.2019
každý z hráčů musí podepsat kodex reprezentanta
v případě, že se přihlásí více než jeden tým, je nutnou podmínkou účasti zaplacení
vkladu do kvalifikačního turnaje. Vklady budou využity na zajištění odpovídající úrovně
kvalifikačního turnaje (nájem sálu, stolů se zástěnami, příprava rozdání, odměna
rozhodčím, případné náklady se zajištěním přenosu utkání na BBO). Výše vkladu bude
upřesněna na základě počtu přihlášených týmů, přičemž vklad na tým bude vypočítán
podle vzorce: 6 000,- Kč/počet týmů. Výše vkladu bude oznámena kapitánům týmů
nejpozději do 8. 7. 2019 a budou vyzváni, aby startovné uhradili na účet ČBS č. 510689240257/0100 nejpozději do 16. 7. 2019.
nebudou-li výše uvedené podmínky přihlašovaným týmem splněny, nebude
tento tým do kvalifikačního turnaje připuštěn.
V případě, že se nepřihlásí žádný tým ve stanoveném termínu, mohou se přihlašovat
samostatně páry až do 31. 7. 2019. 2 páry s nejvyšším součtem SB v hodnocení ranking
k 31.7.2019 získají právo reprezentovat. Tyto páry se mohou dohodnout na doplnění
soupisky na 3 páry, nejprve však musí oslovit ostatní přihlášené páry.
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Kvalifikační turnaj
1) V případě přihlášení právě jednoho týmu splňujícího výše uvedené podmínky získá tento
tým automaticky právo reprezentovat na ESFG 2019.
2) V případě přihlášení více než jednoho týmu splňujícího výše uvedené podmínky se bude
konat kvalifikační turnaj, jehož vítěz získá právo reprezentovat na ESFG 2019. Kvalifikační
turnaj se bude konat 31. 8. - 1. 9. 2019 v prostorech Bridžového klubu Praha (Italská
209/17, Praha 2), pokud se přihlášené týmy nedohodnou s vedoucím turnaje na jiném
termínu. Kvalifikační turnaj bude podle počtu přihlášených týmů organizován
následovně:
a. V případě přihlášení 2 týmů se uskuteční zápas na 56 rozdání hraných na 4
segmenty po 14 rozdáních v sobotu 31. 8. V případě nerozhodného výsledku
odehrají týmy dodatečný segment na 4 rozdání, který bude v případě dalšího
nerozhodného výsledku opakován, dokud nebude určen vítěz. Pokud se kapitáni
obou týmů dohodnou na jiném formátu kvalifikačního turnaje nebo změně
časového rozvrhu, posoudí jejich návrh výbor ČBS. V případě, že se kapitáni týmů
nedohodnou na časovém rozvrhu, určí časový rozvrh vedoucí turnaje.
b. V případě přihlášení 3 týmů odehrají týmy v základní skupině 2 zápasy každý
s každým na 20 rozdání (všechny zápasy se uskuteční v sobotu 31. 8. - pořadí
zápasů určí los). Výsledky budou přepočítány na VP a týmy na 1. a 2. místě
odehrají finálový zápas na 56 rozdání v neděli 1. 9. Tým postupující do finále z 1.
místa získá přenos 10,1 IMP.
c. V případě účasti 4 týmů odehrají týmy v základní skupině 3 zápasy každý
s každým na 20 rozdání (všechny zápasy se uskuteční v sobotu 31. 8.). Výsledky
budou přepočítány na VP a týmy na 1. a 2. místě odehrají finálový zápas na 56
rozdání v neděli 1. 9. Tým postupující do finále z 1. místa získá přenos 10,1 IMP.
d. V případě přihlášení více než 4 týmů bude formát kvalifikačního turnaje
upřesněn nejpozději do 31. 7. 2019.

Doplňování a změny soupisek týmů
Každý tým má právo před i po uskutečnění kvalifikačního turnaje doplnit či změnit svou soupisku
oproti zaslané přihlášce, avšak pouze v případě, že všichni hráči splňují základní podmínky.
Změna soupisky před uskutečněním kvalifikace je libovolná.
Změna po ukončení kvalifikace je možná v těchto případech:
a) Kvalifikoval se 4členný tým – tým může doplnit třetí dvojici za předpokladu, že ostatní 4
hráči zůstávají nezměněni. Tým může vyměnit jednoho hráče za jiného a přibrat do týmu
jednoho hráče navíc.
b) Kvalifikoval se 5členný tým – tým může doplnit jednoho hráče nebo doplnit jednoho
hráče a jednoho vyměnit nebo vyměnit 2 hráče bez doplnění dalšího.
c) Kvalifikoval se 6členný tým – tým může vyměnit až 2 hráče
Tým, který bude z libovolného důvodu nucen změnit soupisku tak, že by složení týmu
neobsahovalo více než 50% hráčů ze soupisky kvalifikace, bude považován za odstoupený a
právo reprezentace na ESFG připadne týmu, který se umístil na 2. místě. Pokud ani tento tým
nebude moci, připadne právo reprezentovat 3. týmu atd. V případě, že nezbyde žádný legitimní
tým z kvalifikace, sestaví se tým z jednotlivých párů účastnících se kvalifikace.
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Příspěvek ČBS
ČBS přispěje reprezentačnímu týmu na úhradu nákladů částkou v maximální výši 36 000 Kč,
startovné do soutěže se neplatí.

Podmínky vyplacení příspěvku ČBS
Reprezentující tým má nárok na příspěvek ČBS na náklady spojené s ubytováním a stravou ve
výši 1 000,- Kč a osobu/den (4 dny) a na cestovní náklady ve výši 2 000 Kč/hráče. V případě, že
náklady budou převyšovat příspěvek ČBS, bude zbylá částka uhrazena reprezentujícím týmem
jako spoluúčast na reprezentační akci. Příspěvek ČBS bude vyplacen pouze na základě řádných
dokumentů. V ideálním případě proplacení faktury od ubytovacího či stravovacího zařízení
přímo z účtu ČBS. Příspěvek na dopravu a stravu bude poslán přímo hráčům na základě
interních dokladů – Náhrady za stravné, Náhrady za cetovné. V případě, že reprezentující tým
nebude schopný doložit požadované dokumenty, nebude mu příspěvek vyplacen.
Vydal výbor ČBS (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
V Praze, dne 27. 5. 2019
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