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Nominační kritéria pro Otevřené ME 2019 v Istanbulu 
 
V roce  je jedním z hlavním turnajů reprezentace Otevřené Mistrovství Evropy párů a týmů 
v kategoriích Open, Ženy, MIX a Veteráni (Senioři), které se koná od . do . června  
v Istanbulu, Turecko. 

Informace o soutěži jsou k nalezení na stránce EBL.  

Za účelem nastavení standardního a transparentního postupu pro budoucí reprezentační 
příležitos  vyhlašuje Výbor ČBS následující nominační kritéria pro zájemce o reprezentaci na 
letošním Otevřeném ME. Výbor ČBS žádá zájemce o reprezentaci, aby ve lhůtě do . .  
zasílali na ucbs@seznam.cz přihlášku hráče, páru či týmu ( -  osob), který má o reprezentování ČR 
na ME zájem.  

Základní podmínky pro přidělení příspěvku ČBS: 

- hráč má zaplacené soutěžní členství v ČBS pro sezonu 2019 
- hráč figuruje v žebříčku Ranking do 50. místa k datu 1. 4. 2019,  údaje najdete v matrice 

ČBS v žebříčku Ranking 
- hráč podepsal před účastí kodex reprezentanta 

Příspěvek ČBS se čerpá z dotace REPRE, která se dá použít na podporu reprezentantů pouze v 
kategorii Open, Ženy a MIX, nikoli v kategorii veteránů (seniorů). Výše přidělené dotace MŠMT v 
programu REPRE je závislá na dlouhodobých výsledcích seniorské kategorie (open, MIX, ženy), 
proto jsou bonusy za umístění rozděleny dle podmínek přidělování dotací MŠMT. 

Příspěvek ČBS 

ČBS přispěje na účast  hráčů v soutěži párů a týmů v závislos  na jeho pozici na žebříčku 
Ranking a výsledky v soutěži: 

 Startovné do soutěže párů pro 4 hráče s nejvyšším počtem SB v žebříčku Ranking k 1. 4. 2019 
(v případě účasti s hráčem, který nesplňuje kritéria výzvy se jedná o polovinu vkladu) 

 Startovné do soutěže týmů pro 4 hráče s nejvyšším počtem SB v žebříčku Ranking 
k 1. 4. 2019 (v případě účasti s hráčem/či, který/ří nesplňuje/jí kritéria výzvy se jedná o 1/4 
respektive 1/6 vkladu) 

 Příspěvek na dopravu ve výši 3 000 Kč pro 4 hráče s nejvyšším počtem SB v žebříčku Ranking 
k 1. 4. 2019 

 Příspěvek na ubytování a stravu pro 4 hráče s nejvyšším počtem SB v žebříčku Ranking 
k 1. 4. 2019. Výše příspěvku činí 500 Kč/noc na hráče po dobu konání dané soutěže.  



Stránka 02 

 Bonus za umístění v TOP 9-16 v soutěži párů či postup do TOP 16 v soutěži týmů ve výši 
5 000 Kč na hráče  

 Bonus za umístění v TOP 4-8 v soutěži párů či postup do TOP 8 v soutěži týmů ve výši 
7 500 Kč na hráče 

 Bonus za medailové umístění v soutěži párů či postup do semifinále v soutěži týmů ve výši 
10 000 Kč na hráče 

 Bonus za zlatou medaili v soutěži párů či týmů ve výši 15 000 Kč na hráče 

Hráči žádající příspěvek jsou povinni doložit příslušné doklady o zaplacení ubytování, cesty či 
vkladů či vyplnit formuláře o cestovném a stravném v zahraničí. Vklady do soutěže pro celý 
pár/tým může po dohodě s hráči zapla t svaz převodem na účet EBL a hráči následně dopla  
případnou část za hráče, který nemá na příspěvek právo. V případě, že hráči nedoloží náklady na 
dopravu a ubytování řádným dokumentem, nebude příspěvek hráčům vyplacen.  

Odsouhlasil výbor ČBS, (A: , N: , Z: ) 
 
V Praze, dne . .  


