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Reprezentace ČR v bridži v juniorských kategoriích
Dorostenecká a juniorská reprezentace ČR v bridži (J-REPRE) je rozdělena do věkových kategorií:
U'(, U*' a U*(. Věkové rozmezí je deﬁnováno ročníkem narození, např. v roce *2*' patří do kategorie
U'( všichni hráči narozeni v roce *22( a mladší, do kategorie U*' patří hráči narozeni v roce *22' a
mladší a do kategorie U*( patří hráči narozeni v roce '44( a mladší. Úpravu kategorií může upravit
světová federace WBF, případně pro jednotlivé turnaje organizující svaz, pokud se jedná o věkový
limit.
Ve všech věkových kategoriích mohou hrát jak chapci/muži, tak dívky/ženy. Pro ME a MS se však
organizuje také samostatná kategorie, pouze ženy, která však není rozdělena dle věku a hrají zde
ročníky stejné jako v kategorii U*( – označení U*(W.
Organizaci juniorské reprezentace – seznam reprezentantů, přípravu, účast na reprezentačních akcích,
organizaci tréninkových akcí, plánování – má na starosB juniorská reprezentační komise (dále J-REPRE
komise). J-REPRE komisi volí výbor ČBS a skládá se ze členů: šéCrenéra a dvou asistentů. J-REPRE
komise může dále pro plnění svých cílů využít další trenéry ČBS, případně zahraniční trenéry.

Zařazení hráčů do J-REPRE
O zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje J-REPRE komise. Zařazení do jednotlivých reprezentací
je dáno základními podmínkami a je to privilegium, čili zařazení do J-REPRE nelze vymáhat. V případě
nezařazení hráče do J-REPRE komisí může hráč požádat výbor ČBS o přezkoumání jeho žádosB.
Výběr reprezentantů na jednotlivé přípravné či reprezentační akce je prováděn dle aktuálních
možnosE a výkonnosB. O přídavných podmínkách výběru pro konkrétní akci informuje J-REPRE
komise přímo dané hráče.
Základní podmínky pro zařazení do J-REPRE
Splnění věkové kategorie
Soutěžní členství v ČBS v dané sezóně
Písemně vyjádřený zájem hráče o zařazení do J-REPRE (email šéftrenérovi)
Podepsání a dodržování kodexu reprezentanta
Dodržování dopingových pravidel a pravidel čisté/etické hry
Dodržování tréninkového plánu stanoveného šéftrenérem a tímto dokumentem
„Čistý“ bridžový rejstřík – neprobíhající disciplinírní řízení či trest/vyřazení z J-REPRE

Tréninkový plán J-REPRE
Sepsání konvenční karty v českém i anglickém jazyce – dokonalá znalost
Sepsání licitačního systému v českém jazyce se všemi partnerskými dohodami – pravidelné
studium a doplňování o nové dohody
Pravidelné tréniky na týdenní bázi organizované ČBS
Individuální příprava – hraní na Funbridge/BBO, četba doporučené literatury a tréninkových
materiálů, řešení hádanek, kvízů a bridžových problémů
Partnerská příprava – hraní v klubu, hraní národních turnajů, licitační trénink na
Funbridge/BBO, rozbory rozdání, partnerské kvízy, dražba pomocí bid72
Přípravné zápasy J-REPRE – online i živé
Několikatidenní intenzivní soustředění
Základní tréninkový plán může být doplněn či upraven trenérem pro dané období a danou kategorii.

Termíny pro výběr hráčů na jednotlivé akce
Pokud to podmínky dovolují, šéCrenér by měl udělat výběr hráčů v následujících termínech:
ME a MS – ideálně minimálně 3 měsíce před konáním dané soutěže. V případě letních
soutěží nejlépe do konce března.
Mezinárodní soutěže s nutností letecké dopravy – ideálně minimálně 3 měsíce před
konáním dané soutěže.
Mezinárodní soutěže s osobní dopravou (automobil, vlak, autobus) – ideálně minimálně 1
měsíc před danou soutěží
Národní soutěže s podporou svazu – ideálně 14 dní před danou soutěží
Přípravné zápasy online – ideálně týden před daným zápasem/soutěží

Vyřazení hráče z J-REPRE
Návrh na vyřazení hráče z J-REPRE předkládá šéCrenér společně s důvody pro vyřazení výboru ČBS,
který ﬁnálně potvrdí vyřazení a rozhodne o délce vyřazení z J-REPRE. Hráč může sám z J-REPRE
vystoupit na základě písemné zprávy šéCrenérovi (email). Hráč zařazený do J-REPRE automaBcky
přestupuje do vyšší věkové kategorie v případě, že splňuje podmínky pro danou věkovou kategorii,
případě z J-REPRE vypadává při dosažení vyššího věku než je stanoveno věkovým omezením
WBF/EBL/ČBS.
Důvody pro vyřazení hráče z J-REPRE
Nedodržování kodexu reprezentanta – zejména nevhodné chování vůči trenérům a
organizačním pracovníkům, partnerovi a týmovým kolegům.
Porušení dopingových pravidel, podvody při hře, pravidelné neetické chování u stolu.
Dlouhodobé nedodržování tréninkového plánu.
Tento dokument odsouhlasil výbor ČBS dne '*.'2.*2*'
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