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Nominační kritéria pro kvalifikační turnaj na Austin Fall 2021 NABC
S ohledem na žádost manažera Open reprezentace Michala Kopeckého o poskytnutí
dotace na reprezentační akci Austin Fall 2021 NABC, jakožto jedné z mála možných
reprezentačních akcií, která by se tento rok mohla odehrát, Výbor rozhodl tuto akci
podpořit.
Austin Fall 2021 NABC se odehraje od 25.11.2021 do 05.12.2021.
Bližší informace ke kvalifikačnímu turnaji Austin Fall 2021 NABC jsou uvedeny
na webu turnaje.
Za účelem nastavení standardního a transparentního postupu vyhlašuje Výbor ČBS
následující nominační kritéria pro zájemce o reprezentaci na Austin Fall 2021 NABC.
Výbor ČBS preferuje nominování alespoň 4členného týmu a žádá tak zájemce,
aby ve lhůtě do 31.07.2021 zasílali na ucbs@seznam.cz přihlášku celého týmu (4 – 6
osob), který má o reprezentování ČR na Austin Fall 2021 NABC. Podmínkou
přihlášky je, aby:
-

-

každý člen přihlašovaného týmu měl zaplacené soutěžní členství v ČBS pro
sezonu 2021;
v přihlášce musí být jasně označen kapitán týmu;
podmínkou účasti v kvalifikaci je zaplacení vkladu do kvalifikace; Výše vkladu
bude 7.500,- Kč za tým a je nutné ji složit na účet ČBS č. 510689240257/0100 nejpozději do 31.07.2021. 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);
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 turnaji Austin Fall 2021 NABC.
2. Při přihlášení dvou a více týmů získává právo reprezentovat vítěz kvalifikace
3. kvalifikace uskuteční ve dnech 14.-15. srpna 2021 v prostorech BKP,
přičemž formát kvalifikace bude určen nejpozději dne 13. srpna výborem
ve spolupráci s rozhodčím podle aktuálních omezení daných probíhající
pandemii COVID-19. V ideálním případě se odehraje 2 x 60 rozdání.
1.

V případě, že v kvalifikaci zvítězí 4členný tým, může doplnit tým třetí dvojicí,
v případě, že splňují podmínky reprezentace (viz výše).
Příspěvek ČBS na vklady, ubytování a letenky bude 141.000,- Kč
Za výbor ČBS sepsal Ondřej Bahník
V Praze, dne 01.07.2021

