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Propozice Mistrovství ČR párů s TOP hodnocením 

�. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

�.�.  Za uspořádání Mistrovství ČR párů s TOP hodnocením (dále soutěž) odpovídá Výbor 

ČBS. 

�.(. Soutěž organizuje a řídí pořadatel pověřený Výborem ČBS. 

�.,. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže, Soutěžním řádem ČBS a 

těmito propozicemi. 

�./. Technické a organizační zajištění soutěže provádí Výbor ČBS nebo orgány jím pověřené. 

�. STRUKTURA A HODNOCENÍ SOUTĚŽE 

(.�. Počet dvojic není propozicemi omezen. Omezení může stanovit pořadatel soutěže s 

ohledem na organizační možnos4. Omezení musí být předem uvedeno v pozvánce a musí 

umožňovat účast minimálně 7( dvojic. 

(.(. Hodnocení výsledků je topskórové, pořadí je určeno váženým průměrem 

procentuálního zisku MP v jednotlivých kolech. 

(.,. Soutěž je pořádána ve dvou skupinách – finále a Prezidentský pohár. Finále se zúčastní 

(( dvojic, Prezidentského poháru zbylé přihlášené dvojice. 

�. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ROZDĚLENÍ DVOJIC DO SKUPIN 

,.�. Přihlášky pro obě skupiny jsou přijímány společně přes Matriku ČBS. 

,.(. Kvalifikačními turnaji pro finále jsou párové turnaje kategorie Czech Bridge Tour 

probíhající sezóny. 

,.,. Dvojice jsou mezi finále a Prezidentský pohár rozděleny na základě zisku KB 

v kvalifikačních turnajích, přičemž se nahlíží na zisk KB úspěšnějšího z hráčů dvojice. 

,./. Přihlašování je uzavřeno uplynu@m středy před datem konání mistrovství. Pozdější 

přihlášení a odhlášení podléhá souhlasu vedoucího turnaje. 
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�. FINÁLE 

/.�. Finále probíhá systémem každý s každým na nejméně AB rozdání. 

/.(. Pro finále je předepsáno použi@ zástěn. 

/.,. Vhodný rozpis střídání dvojic určí vedoucí soutěže. 

/./. Finále je hráno na odlišná rozdání od Prezidentského poháru. 

/.7. Ve finále je povinné používání konvenčních karet ve formátu EBL, WBF nebo ČBS ve 

verzi "maxi", jejíž formulář je ke stažení na webu ČBS. 

7. PREZIDENTSKÝ POHÁR 

7.�. Prezidentský pohár je dvojkolová soutěž párů na nejméně /A rozdání. 

7.(. Vhodný rozpis střídání dvojic určí vedoucí soutěže. 

J. SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

J.�. Pozvánky je pořadatel povinen zveřejnit na internetových stránkách ČBS nejpozději 

čtyři týdny před termínem soutěže.  

J.(. Pořadatel zajis@ všechny potřebné hrací prostředky (namíchané krabice, bidding boxy, 

apod.) 

J.,. Pořadatel zajis@ kvalifikovaného vedoucího turnaje. Na začátku soutěže stanoví 

pořadatel trojčlennou odvolací komisi.  

J./. Soutěže se mohou účastnit pouze hráči se zaplacenými členskými příspěvky v ČBS 

nebo hráči registrovaní ve Slovenskom bridžovom zväzu (SBZ) podle Dohody o součinnos4 

uzavřené mezi ČBS a SBZ. dne (/. �. (BB7. Ostatní zahraniční hráči se mohou soutěže 

zúčastnit pouze za předpokladu, že zapla@ alespoň rekreační příspěvek ČBS při prezentaci 

do soutěže. Pro finále je požadováno soutěžní členství v ČBS. 

J.7. Vklady do soutěže stanovuje Výbor ČBS a budou zveřejněny na pozvánce. 

J.J. První pár v celkovém pořadí soutěže získá 4tul Mistr České republiky párů s TOP 

hodnocením, veškeré ceny budou zveřejněny nejpozději v průběhu prvního kola soutěže. 

J.M. Výsledek soutěže zveřejňuje pořadatel na webu ČBS. 

J.A. Ve shodě s klasifikačním řádem jsou podle celkového pořadí soutěže přidělovány 

příslušné SB a KB. 

J.N. Situace, na které tyto propozice nepamatují, řeší v období mimo soutěž Výbor ČBS, 

během soutěže vedoucí soutěže. Veškeré sporné situace musí být řešeny ve shodě s 

platným Soutěžním řádem ČBS a platnými Pravidly soutěžního bridže.    
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Výbor ČBS  


