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Propozice MČR TOP
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. 1.
Za uspořádání přeboru dvojic s topovým hodnocením (dále soutěž)
odpovídá Výbor ČBS.
1.2. Přebor organizuje a řídí pořadatel pověřený Výborem ČBS.
1.3. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže, Soutěžním řádem
ČBS a těmito propozicemi.
1.4. Technické a organizační zajištění soutěže provádí Výbor ČBS nebo orgány
jím pověřené.
2. STRUKTURA A HODNOCENÍ SOUTĚŽE
2.1. Počet dvojic není propozicemi omezen. Omezení může stanovit pořadatel
soutěže s ohledem na organizační možnosti.
2.2. Soutěž je rozložena do několika kol, hraných během jednoho víkendu (cca
2/3 rozdání v sobotu a cca 1/3 rozdání v neděli). Jednotlivá kola musí být hrána
na pokud možno stejný počet rozdání. Celkový minimální počet rozdání je
stanoven na 70.
2.3. Konkrétní systém uspořádání soutěže je v pravomoci vedoucího soutěže.
Uspořádání musí zajišťovat, aby se každá dvojice utkala s co největším počtem
soupeřů.
2.4. Vedoucí zajistí co možná nejvíce spravedlivé nasazení dvojic do
jednotlivých sekcí s přihlédnutím k aktuálnímu pořadí hráčů podle klasifikace
ČBS.
2.5. Hodnocení výsledků je topskórové.
2.6. Celkové pořadí je dáno celkovým procentním výsledkem ze všech
sehraných rozdání.

3. SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ
3.1. Přihlášky jsou účastníci povinni zaslat do termínu a způsobem stanoveným
na pozvánce (např. prostřednictvím webového formuláře). Nepřihlášené
dvojice lze do soutěže přijmout jen výjimečně, pokud to dovolí zvolený hrací
systém soutěže.
3.2. Pořadatel zajistí všechny potřebné hrací prostředky (namíchané krabice,
bidding boxy, apod.)
3.3. Pořadatel zajistí kvalifikovaného vedoucího turnaje. Na začátku soutěže
stanoví pořadatel trojčlennou odvolací komisi. Pořadatel je oprávněn tuto
pravomoc delegovat na vedoucího soutěže.
3.4. V soutěži je povinné používání konvenčních karet ve formátu EBL, WBF
nebo ČBS ve verzi "maxi", jejíž formulář je ke stažení na webu ČBS.
3.5. Soutěže se mohou zúčastnit hráči ČBS se zaplacenými členskými příspěvky
(rekreační členství) nebo hráči registrovaní ve Slovenskom bridžovom zväzu
(SBZ) podle Dohody o součinnosti uzavřené mezi ČBS a SBZ. dne 24. 1. 2005.
Ostatní zahraniční hráči se mohou soutěže zúčastnit pouze za předpokladu, že
zaplatí alespoň rekreační příspěvek ČBS při prezentaci do soutěže.
3.6. Vklady do soutěže stanovuje Výbor ČBS a budou zveřejněny na pozvánce.
3.7. První pár v celkovém pořadí soutěže získá titul Mistr České republiky dvojic
s TOP hodnocením, první tři páry získají věcné ceny (medaile, poháry). Dále
budou vyhodnoceny nejlepší páry v kategoriích juniorů, mixů, seniorů apod.
Výbor ČBS může rozhodnout i o vypsání finančních cen. Veškeré ceny budou
zveřejněny nejpozději v průběhu prvního kola soutěže.
3.8. Výsledek soutěže zveřejňuje pořadatel na webu ČBS.
3.9. Ve shodě s kvalifikačním řádem jsou podle celkového pořadí soutěže
přidělovány příslušné SB a KB.
3.10. Situace, na které tyto propozice nepamatují, řeší v období mimo soutěž
Výbor ČBS, během soutěže vedoucí soutěže resp. odvolací komise. Veškeré
sporné situace musí být řešeny ve shodě s platným Soutěžním řádem ČBS a
platnými Pravidly soutěžního bridže.
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