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Reprezentace ČBS 

Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  může výbor ČBS lépe plánovat 
financování reprezentace v dospělé i juniorské kategorii. Tento dokument se věnuje 
kategorii seniorů, která je v aktuální sezoně 2019 a doufejme také v následující sezoně 
2020 financována z programu REPRE. V kategorii seniorů rozlišuje WBF a EBF tři 
genderové kategorie: Open (všichni hráči bez rozdílu věku či pohlaví), Ženy (v páru dvě 
ženy) a MIX (v páru vždy jeden muž a jedna žena).  

Výbor ČBS bude vyhlašovat podporu na reprezentační akce s předstihem, ideálně alespoň 
6 měsíců před konáním soutěže. Podpora ČBS závisí na finančních prostředcích 
obdržených z dotací MŠMT či jiných sponzorských darů a na složení stálé reprezentace 
ČR. Příspěvek ČBS se odvíjí od koeficientu soutěže, výbor ČBS však může výši příspěvku 
upravit v závislosti k lokalitě konání soutěže a příspěvek buď zvýšit či snížit (kritériem je 
zejména způsob dopravy, případně možnosti ubytování). 

Seniorská (veteránská) kategorie nemůže být z fondů MŠMT podporována. V případě 
zájmu o účast v této kategorii se hráči mohou hlásit výboru ČBS, finanční podpora je však 
limitována vlastními prostředky ČBS. 

Veškeré finanční příspěvky na reprezentaci budou vyplaceny pouze na základě platných 

dokladů dle směrnice ČBS – letenky/jízdenky či dokladem „Náklady na použití vlastního 

vozidla“, faktury/dokladem o ubytování, potvrzení o zaplacení vkladu, náhradou za 

stravné.  

Pro potřeby výběru reprezentantů stanovuje výbor ČBS následující kritéria pro zařazení 
do stálé a rozšířené reprezentace ČBS. 

Stálá reprezentace ČR 

Do stálé reprezentace ČR budou zařazeni hráči, kteří kumulativně splňují následující 
podmínky: 

 Podepsali kodex reprezentanta a dlouhodobě dodržují všechny body kodexu. 
 Souhlasili se zařazením do stálé reprezentace zasláním zprávy na 

ucbs@seznam.cz se zájmem o zařazení do stále reprezentace, zaslali své 
kontaktní informace (email, telefon), kategorii ve které chtějí reprezentovat 
(Open, Ženy, MIX) a partnera/y, se kterým/i se chtějí reprezentačních soutěží 
účastnit a to do 30. září dané sezony. 

 Jsou dlouhodobě plnými členy ČBS se zaplacenými členskými příspěvky. 
 Pro kategorii Open – v posledních 12 měsících dosáhli alespoň jednou hranice 

100 SB v hodnocení Ranking (viz měsíční ranking v článcích na webu 
czechbridge.cz). 
Pro kategorii Ženy a MIX – v posledních 12 měsících dosáhli alespoň jednou 
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hranice 70 SB v hodnocení Ranking (viz měsíční ranking v článcích na webu 
czechbridge.cz). 

Rozšířená reprezentace ČR 

Do rozšířené reprezentace ČR budou zařazeni hráči, kteří kumulativně splňují následující 
podmínky: 

 Podepsali kodex reprezentanta a dlouhodobě dodržují všechny body kodexu. 
 Souhlasili se zařazením do rozšířené reprezentace zasláním zprávy na 

ucbs@seznam.cz se zájmem o zařazení do rozšířené reprezentace, zaslali své 
kontaktní informace (email, telefon), kategorii ve které chtějí reprezentovat 
(Open, Ženy, MIX) a partnera/y, se kterým/i se chtějí reprezentačních soutěží 
účastnit a to do 30. září dané sezony. 

 Jsou plnými členy ČBS se zaplacenými členskými příspěvky. 
 Pro kategorii Open – v posledních 12 měsících dosáhli alespoň jednou hranice 70 

SB v hodnocení Ranking (viz měsíční ranking v článcích na webu czechbridge.cz). 
Pro kategorii Ženy a MIX – v posledních 12 měsících dosáhli alespoň jednou 
hranice 30 SB v hodnocení Ranking (viz měsíční ranking v článcích na webu 
czechbridge.cz). 

Pozn. Muž může být zároveň členem reprezentace v kategoii Open či kategorii MIX, žena může být 
členem všech reprezentačních kategorií – Open (pokud splní limit SB), Ženy, MIX. 

Kritéria pro výběr reprezentantů na jednotlivé soutěže 

Mistrovství Evropy (světa) týmů (MEt) 

Koeficient pro příspěvek ČBS: MEt Open 6x, MEt MIX 3x, MEt ženy 3x 

Tato akce je hlavní akcí roku v sudých letech. Hraje se v kategorii Open, Ženy a od roku 
2020 i MIX. ČBS podpoří minimálně jednu z kategorií v závislosti na počtu hráčů ve stálé 
reprezentaci v jednotlivých kategoriích, avšak s nejvyšším důrazem na kategorii Open. 
Reprezentační tým se skládá ze 4-6 hráčů, případně nehrajícího kapitána. 

Kvalifikace 

Kvalifikace na MEt proběhne v předem stanovený termín, pokud nedojde k dohodě mezi 
přihlášenými týmy a vedoucím kvalifikace. Kvalifikace proběhne v dostatečném předstihu, 
ideálně 6 měsíců před soutěží.  

Účastnit se kvalifikace a reprezentovat mohou pouze hráči stálé či rozšířené reprezentace, 
kteří přihlásí svůj 4-6 členný tým do kvalifikace dle vyhlášky výboru na danou akci. Ve 4-
členném týmu může být maximálně jeden hráč rozšířené reprezentace, v 6-ti členném 
týmu mohou být maximálně 2 hráči rozšířené reprezentace. 

 V případě přihlášení pouze jednoho týmu se stane přihlášený tým automaticky 
výběrem ČR.  

 V případě přihlášení více týmů proběhne celovíkendová kvalifikace, ze které 
vítězné družstvo získá možnost reprezentovat. Podmínky kvalifikace budou 
oznámeny reprezentantům na stránkách ČBS. 

 Pokud v kvalifikaci zvítězí 4členný tým, může doplnit tým do počtu 6 z ostatních 
členů stálé či rozšířené reprezentace. 

http://www.czechbridge.cz/UserFiles/file/Reprezentace/2019_CBS_Kodex%20reprezentanta.pdf
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V případě úspěšné kvalifikace na MS sestavuje reprezentační tým na MS kapitán 

reprezentačního týmu, který se kvalifikoval z ME. Primárně se počítá s účastí 

kvalifikovaného týmu.  

Mistrovství Evropy ženských párů 

Koeficient pro příspěvek ČBS: MEp ženy 0,25 

Tato akce se koná v sudých letech před ME týmů. Účastnit se mohou pouze ženské páry. 

V případě zájmu o účast na tuto akci se reprezentantky ze stálé či rozšířené reprezentace 

hlásí výboru ČBS do 30. září předcházející sezony. Primárně mají možnost reprezentovat 

páry, které se účastní MEt MIX či MEt ženy. V případě neúčasti týmu MIX či žen podpoří 

ČBS jeden pár, který má v součtu ranking k 30. září nejvíce SB. 

European Winter Games (EWG) 

Koeficient pro příspěvek ČBS: 2x 

Tato akce patří mezi vedlejší akce v sudých letech, v roce 2020 se koná v Monaku, 

v dalších letech pak pravděpodobně ve Švýcarsku. Účastnit se může více týmů z dané 

země a týmy mohou být také mezinárodní. Na programu je hlavní soutěž týmů, vedlejší 

soutěž týmů BAM a soutěž párů. Oproti jiným akcím se v této soutěži hraje také o 

finanční ceny. Reprezentační tým se skládá ze 4-6 hráčů, případně nehrajícího kapitána. 

Kvalifikace 

Příspěvek ČBS na účast na EWG získá vítězný tým poháru ČBS v předcházejícím roce, 
případně poražený tým z finále pokud vítězný tým nesestaví reprezentační tým. 

Pokud ani jeden z účastníků finále tým nesestaví, ČBS převede příspěvek na zbylé akce 
v daném roce. 

Pokud v kvalifikaci zvítězí 4-členný tým, může doplnit tým do počtu 6 či vyměnit 

hráče/pár za člena stálé, případně rozšířené reprezentace. V týmu však musí zůstat 

alespoň 50% hráčů, kteří si příspěvek vybojovali v poháru ČBS. Všichni hráči musí mít 

podepsaný kodex reprezentanta. 

V případě umístění týmu na místech s finanční odměnou, vrátí podpořený tým 40% 

získané výhry svazu a to do maximální výše příspěvku ČBS na danou akci. Počítá se výhra 

pouze v týmových soutěžích. Párové soutěže se hráči účastní na vlastní náklady a všechny 

výhry náleží danému páru. 

European Small Federation Games (ESFG) 

Koeficient pro příspěvek ČBS: 1x 

ESFG jsou týmovou soutěží pro „malé“ federace EBL. Probíhají na podzim každého roku. 

Reprezentační tým se skládá ze 4-6 hráčů, případně nehrajícího kapitána. 

Kvalifikace 

Kvalifikační soutěží je celostátní liga. Kapitán vítězného družstva má právo sestavit 

reprezentační tým z členů vítězného týmu, případně doplnit tým maximálně polovinou 
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hráčů ze stálé či rozšířené reprezentace (maximálně třemi hráči při 6členném týmu). 

V případě nezájmu vítěze celostátní ligy přechází možnost na kapitána druhého týmu a 

tak dále až do týmu, který se umístil na 4. místě.  

V případě, že se tímto způsobem reprezentační tým nesloží, osloví výbor stálou, případně 

rozšířenou reprezentaci. 
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Otevřené Mistrovství Evropy (OME) 

Koeficient pro příspěvek ČBS: 2x 

Otevřené mistrovství Evropy je zejména párovou soutěží a koná se vždy v lichých letech. 

V rámci soutěže se koná také soutěž týmů a vedlejší soutěže, kterých se mohou hráči 

účastnit v případě nepostupu do finále ve své kategorii. Účastnit se mohou všichni hráči, 

kteří splňují podmínky EBL. 

ČBS finančně podpoří maximálně 2 páry a to v kategorii dle jejich zájmu.  

Kvalifikace 

Kvalifikace o finanční příspěvek na OME probíhá v předchozí sezoně a to na základě 

výsledků v turnajích CBT a MČR TOP.  

Za umístění v top 10 každé soutěže získávají hráči „repre“ body do hodnocení pro výběr 

reprezentantů. Za vítězství v CBT 5 bodů, za 2. místo v CBT 4 body, za 3. místo 3 body, za 

4.-6. místo 2 body a za 7.-9. místo 1 bod. Za umístění v MČR TOP je to pak 10 bodů za 1. 

místo, 8 bodů za 2. místo, 6 bodů za 3. místo, 4 body za 4.-6. místo 2 body za 7.-9. místo. 

Příspěvek ČBS obdrží 2 páry, sestavené z hráčů stálé či rozšířené reprezentace, které 

společně v součtu získaly nejvyšší počet bodů za 8 nejlepších umístění v CBT a v MČR TOP 

(za každého hráče 6 soutěží, součet může být 6+2. 5+3 či 4+4 nejlepší soutěže). V případě 

stejného počtu bodů rozhoduje umístění v MČR TOP. 

Páry se zájmem o účast na ME se hlásí výboru ČBS do konce právě odehrané a 

klasifikované sezony. V případě nezájmu párů o reprezentaci převede ČBS finanční 

příspěvek na ostatní akce v daném roce. 
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World Bridge Games (WBG) 

Koeficient pro příspěvek ČBS: 6x 

Jedná se o soutěž pořádanou WBF v roce letních olympijských her. Součástí turnaje je 

týmová soutěž národů a otevřená soutěž párů. Soutěž se pořádá koncem léta či začátkem 

podzimu. Reprezentační tým se skládá ze 4-6 hráčů, případně nehrajícího kapitána. 

Kvalifikace 

Kvalifikace na WBG proběhne v předem stanovený termín, pokud nedojde k dohodě mezi 
přihlášenými týmy a vedoucím kvalifikace. Kvalifikace proběhne v dostatečném předstihu, 
ideálně 6 měsíců před soutěží.  

Účastnit se kvalifikace a reprezentovat mohou pouze hráči stálé či rozšířené reprezentace, 
kteří přihlásí svůj 4-6 členný tým do kvalifikace dle vyhlášky výboru na danou akci. Ve 4-
členném týmu může být maximálně jeden hráč rozšířené reprezentace, v 6-ti členném 
týmu mohou být maximálně 2 hráči rozšířené reprezentace. 

 V případě přihlášení pouze jednoho týmu se stane přihlášený tým automaticky 
výběrem ČR.  

 V případě přihlášení více týmů proběhne celovíkendová kvalifikace, ze které 
vítězné družstvo získá možnost reprezentovat. Podmínky kvalifikace budou 
oznámeny reprezentantům na stránkách ČBS. 

 Pokud v kvalifikaci zvítězí 4členný tým, může doplnit tým do počtu 6 z ostatních 
členů stálé či rozšířené reprezentace. 

 V případě úspěšné kvalifikace na MS sestavuje reprezentační tým na MS kapitán 
reprezentačního týmu, který se kvalifikoval z ME. Primárně se počítá s účastí 
kvalifikovaného týmu. 

 

Odsouhlasil výbor ČBS dne 19. 12. 2019 (A: 4, N: 0, Z: 0) 


