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Nominační kritéria pro ME 2018 Open v Ostende 
 
V roce 2018 je hlavním turnajem reprezentace v kategorii Open Mistrovství Evropy týmů 

v kategoriích Open, Ženy a Senioři, které se koná od 6. do 16. června 2018 v Ostende, Belgii. 

Informace o soutěži jsou k nalezení na stránce EBL.  

ČBS podpoří v tomto roce pouze tým Open na a to na základě přidělené dotace REPRE, o kterou ČBS 

žádalo na rok 2018 u MŠMT. Za účelem nastavení standardního a transparentního postupu pro 

budoucí reprezentační příležitosti vyhlašuje Výbor ČBS následující nominační kritéria pro zájemce o 

reprezentaci na letošním ME Open. Výbor ČBS preferuje nominování alespoň 4členného týmu a 

žádá tak zájemce, aby ve lhůtě do 31. 3. 2018 zasílali na ucbs@seznam.cz přihlášku celého týmu (4 

– 6 osob), který má o reprezentování ČR na ME Open 2018 zájem. Podmínkou přihlášky je, aby: 

- každý člen přihlašovaného týmu měl zaplacené soutěžní členství v ČBS pro sezonu 2018; 

- všichni hráči týmu v součtu získali alespoň 400 SB, resp. 600 SB při 6členném týmu, za 

poslední 3 ukončené sezóny (tedy 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017; údaje najdete na 

matrice ČBS ve výpisu sezóny; 

- podmínkou účasti v kvalifikaci je zaplacení vkladu do kvalifikace; vklad do kvalifikace musí 

být zaplacen nejpozději spolu s podáním přihlášky týmu, a to bezhotovostně na bankovní 

účet ČBS č. 51-0689240257/0100; ve zprávě pro příjemce platby bude uveden název týmu; 

vklad činí 6.000,- Kč za tým; 

- vklady (v případě přihlášení alespoň 2 týmů) budou použity pro úhradu nákladů na 

kvalifikační turnaj (odměna vedoucího turnaje, příprava rozdání, nájem sálu a stolů se 

zástěnami); zbývající část vkladů po úhradě nákladů na kvalifikační turnaj připadne 

vítěznému týmu jakožto příspěvek na náklady spojené s účastí na ME; 

- nebudou-li výše uvedené podmínky přihlašovaným týmem splněny, nebude tento tým 

do kvalifikačního turnaje připuštěn. 
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Kvalifikační turnaj: 

1. Při přihlášení jednoho týmu získává tento tým automaticky právo reprezentovat na ME 

Open 2018. 

2. Při přihlášení dvou a více týmů získává právo reprezentovat vítěz kvalifikace 

(nedohodnou-li se přihlášené týmy na jiném termínu, uskuteční se kvalifikace ve dnech 

14.-15. dubna v prostorech BKP), přičemž: 

a. pokud se přihlásí 2 týmy, uskuteční se zápas na 96 rozdání (3x16 v sobotu 14. 4., 

3x16 v neděli 15. 4.); v případě nerozhodného výsledku odehrají týmy dodatečný 

zápas na 8 rozdání (a to případně opakovaně, pokud i dodatečný zápas skončí 

nerozhodným výsledkem); 

b. Pokud se přihlásí 3 týmy, tak: 

i. týmy odehrají v základní části 2 zápasy každý s každým na 32 rozdání 

(jeden v pátek večer 13.4, zbývající 2 zápasy kvalifikace v sobotu 14. 4.); 

výsledky zápasů budou přepočteny na VB; V pátek hrají týmy 1 a 2, 

v sobotu dopoledne týmy 2 a 3 a v sobotu odpoledne týmy 1 a 3. Čísla 

přihlášeným týmům budou přidělena losem. 

ii. týmy, které se po základní části umístí na 1. a 2. místě odehrají finálový 

zápas na 64 rozdání (v neděli 15. 4.); vítěz základní části bude mít carry 

over do finále ve výši 10,1 IMP. 

c. Pokud se přihlásí 4 týmy, tak: 

i. týmy odehrají v základní části zápasy každý s každým na 20 rozdání (v 

sobotu 14. 4.); výsledky zápasů budou přepočteny na VB;  

ii. týmy, které se po základní části umístí na 1. a 2. místě odehrají finálový 

zápas na 64 rozdání (v neděli 15. 4.); vítěz základní části bude mít carry 

over do finále ve výši 10,1 IMP. 

d. Pokud se v rámci kategorie přihlásí více než 4 týmy, bude hrací schéma oznámeno 

do 8. 4. 2018. 

V případě, že se do 31. 3. 2018 nepřihlásí ani jeden tým, mohou se následně, do 10. 4. 2018, 

přihlašovat dvojice, kdy tato dvojice musí v součtu splňovat podmínku 200 SB získaných za poslední 

3 sezóny (viz výše).  Jako reprezentační tým ČR budou nominovány 3 dvojice s nejvyšším součtem 

získaných SB za poslední 3 sezóny. 

V případě, že v kvalifikaci zvítězí 4členný tým, může doplnit tým třetí dvojicí. Prvním krokem je 

oslovení párů v přihlášených týmech do kvalifikace. Pokud žádný z párů nebude mít zájem o účast 

v týmu, může tým doplnit třetí pár z řad jiných hráčů ČBS v případě, že splňují základní podmínky 

reprezentace (viz výše).  
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Příspěvek ČBS 

ČBS přispěje na účast týmu, na základě žádosti MŠMT v programu REPRE, částkou do výše 

189 000 Kč a to na: 

 Startovné do soutěže ve výši 3 500 EUR 

 Příspěvku na dopravu ve výši maximálně 12 000 Kč, na základě předložených dokladů o 

cestovném  

 Příspěvek na ubytování a stravu ve výši 1200 Kč na den a hráče. Maximální počet dní je 

12, celkem se tedy jedná maximálně o 86 000 Kč. Ubytování bude zaplaceno z účtu ČBS 

a rozdíl v částce zaplatí účastníci na účet ČBS. 

V případě, že tým nedoloží náklady na dopravu a ubytování řádným dokumentem, nebude 

příspěvek hráčům vyplacen. Správný postup je rezervace ubytování na Český bridžový svaz, 

vystavení faktury ubytovacího zařízení se všemi zákonnými údaji, zaplacení faktury z účtu ČBS a 

převedení zbylé částky hráči na účet ČBS jako spoluúčast na nákladech na reprezentační akci. 

Za výbor ČBS sepsal Milan Macura 
 
V Praze, dne 12. 3. 2018 
 
 

 


