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Nominační kritéria pro kvalifikační turnaj na 2021 World National
Team Championships
S ohledem na rozhodnutí WBF uspořádat 2021 WNTC (Bermuda Bowl, Venice Cup,
D’Orsi Bowl a Wuhan Cup) na konci února 2022 / začátek března 2022 se EBL
z důvodu posunutí ME týmů na pozdější datum v roce 2022, rozhodla uspořádat
kvalifikační turnaj Zóny 1 na 2021 WNTC od 23.08.2021 do 28.08.2021, a to ve všech
kategoriích (Open, Women, Senior a Mixy)
Následující dokument stanovuje nominační kritéria účasti za účelem transparentního
výběru reprezentujících týmů na kvalifikační turnaj Zóny 1 na 2021 WNTC.
Bližší informace ke kvalifikačnímu turnaj Zóny 1 na 2021 WNTC jsou uvedeny na webu
turnaje.
Kvalifikační turnaj Zóny 1 na 2021 WNTC se bude hrát online prostřednictvím
platformy RealBridge, přičemž český team by odehrál své zápasy v České republice za
účasti nestranného pozorovatele.
Za účelem nastavení standardního a transparentního postupu vyhlašuje Výbor ČBS
následující nominační kritéria pro zájemce o reprezentaci na kvalifikační turnaj na 2021
World National Team Championships, a to ve všech kategorii (Open, Women, Senior
a Mixed). Výbor ČBS preferuje nominování alespoň 4členného týmu a žádá tak
zájemce, aby ve lhůtě do 06.06.2021 zasílali na ucbs@seznam.cz přihlášku celého týmu
(4 – 6 osob), který má o reprezentování ČR na kvalifikačním turnaji na 2021 World
National Team Championships zájem. Podmínkou přihlášky je, aby:
-

každý člen přihlašovaného týmu měl zaplacené soutěžní členství v ČBS pro
sezonu 2021 nebo se písemně zavázal je uhradit do 30.06.2021;
alespoň 66 % hráčů týmu bylo k datu 24.05.2021 do 50 místa rankingu ČBS;
v přihlášce musí být jasně označen kapitán týmu a kategorie, na kterou se team
do kvalifikace hlásí
nebudou-li výše uvedené podmínky přihlašovaným týmem splněny,
nebude tento tým do kvalifikačního turnaje připuštěn.

Kvalifikační turnaj:
Při přihlášení jednoho týmu v dané kategorii získává tento tým automaticky
právo reprezentovat na kvalifikačním turnaji Zóny 1 na WNTC 2021.
2. Při přihlášení dvou a více týmů získává právo reprezentovat vítěz kvalifikace.
3. Kvalifikace uskuteční ve dnech 19.-20. června 2021 v prostorech BKP,
přičemž formát kvalifikace bude určen nejpozději dne 16. června výborem ve
spolupráci s rozhodčím podle aktuálních omezení daných probíhající pandemii
COVID-19.
4. Kvalifikace se odehraje formou online soutěže na RealBridge, každý účastník
si tedy musí zajistit vlastní počítač, na kterém kvalifikaci odehraje.
V případě, že se do 06.06.2021 nepřihlásí ani jeden tým, mohou se následně, do
20.06.2021, přihlašovat dvojice, kdy tato dvojice musí splňovat podmínky reprezentace
(oba členové dvojice musí být do 50 místa rankingu ČBS). Jako reprezentační tým ČR
budou nominovány 3 dvojice s nejvyšším součtem získaných SB za poslední 3 sezóny.
1.

V případě, že v kvalifikaci zvítězí 4členný tým, může doplnit tým třetí dvojicí, v případě,
že splňují podmínky reprezentace (viz výše).
Příspěvek ČBS nebude s ohledem na skutečnost, že se soutěž odehraje v České
republice, poskytován. Vklad do soutěže bude ČBS uhrazen.
Za výbor ČBS sepsal Ondřej Bahník
V Praze, dne 19. 05. 2021

