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 Propozice Velkých Cen ČBS (dále jen VC) jsou platné od sezóny 2012/13. Do VC jsou zařazeny 

významné párové turnaje pořádané bridžovými kluby v aktuálním soutěžním ročníku, který začíná 

1. srpna a končí 31. července následujícího roku. V jedné soutěžní sezóně může být turnajů VC 

maximálně 10, z toho maximálně 5 turnajů může být zařazeno do seriálu „Czech Bridge Tour“ (dále 

jen CBT). CBT je vybraný seriál turnajů, ze kterých se, kromě jednotlivých výsledků, vyhlašují navíc 

neúspěšnější hráči tohoto seriálu turnajů. Do seriálu CBT se mohou přihlásit všichni organizátoři VC, 

pokud splňují podmínky dané těmito propozicemi. Při větším zájmu pořadatelů se bude klást důraz 

na geografické rozdělení turnajů, dalším kritériem pak bude počet párů v předchozích ročnících a 

kvalita organizace turnaje. Přidělování statutu VC a CBT je v kompetenci Soutěžního referenta ČBS 

(dále jen SR). Pořádáním jednotlivých turnajů seriálu VC jsou pověřeny Bridžové kluby (dále jen BK).  

Obecně pro všechny VC: 

1. Turnaje seriálu VC jsou otevřeně přístupné pro všechny bridžové hráče (i nečleny ČBS). 

2. Turnaje seriálu VC se řídí dle aktuálně platného „Soutěžního řádu“. 

3. Vklad do turnaje určuje pořadatel, nesmí však překročit částku stanovenou SR pro daný ročník. 

Pořadatel musí zajistit minimálně 25% slevu pro hráče do 25 let včetně. Pořadatel má právo 

účtovat si příplatek za pozdní přihlášení do turnaje. Tato částka propadá ve prospěch 

pořadatele. 

ÚČBS doporučuje dát 50% slevu hráčům do 20 let včetně a 25% slevu hráčům do 25 let včetně. Dále 

ÚČBS doporučuje účtovat si příplatek 50 Kč ke vkladu, pokud se hráči nepřihlásili do turnaje do 19 hod 

předchozího dne konání turnaje. 

4. Za pořadí v každé VC se udělují oběma hráčům v páru klasifikační body dle právě platného 

„Klasifikačního řádu“. Do klasifikace se však započítají body pouze těm hráčům, kteří zaplatili 

členské příspěvky ČBS (klubové či soutěžní) v aktuálním soutěžním ročníku. 

ÚČBS doporučuje pořádat doprovodné turnaje při VC. Organizace a druh těchto turnajů je plně 

v kompetenci pořádajícího klubu (tyto propozice se k nim nijak nevztahují). 

Obecně pro turnaje seriálu CBT: 

1. Za jednotlivé turnaje seriálu CBT jsou přidělovány body do celkového pořadí podle následujících 

pravidel. Všechny turnaje zařazené do seriálu CBT mají stejnou váhu a bodové ohodnocení je 

závislé pouze na počtu zúčastněných párů. Body se přidělují pouze v případě, že se turnaje 

zúčastní alespoň 20 párů. 

a. Standardní body za umístění jsou vypočítány podle vzorce BU = 2*(N-2*U+3), kde N je 

počet párů a U je umístění, Počítá se pouze pro U, pro které platí, že N-2*U+3 > 0. Pro 

ostatní U je BU = 0. Tím se získají body za umístění v první polovině startovního pole. 

b. Prémiové body se přidělují za výjimečné umístění (přibližně do 15 % účastníků) podle 

tabulky na následující straně 

c. Oba hráči v páru získají stejný počet bodů přidělených podle dosaženého umístění. 
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Tabulka: Tabulka prémiových bodů za umístění na turnaji seriálu VC 

Počet párů 20-26 27-33 34-39 40-46 47-53 54-59 60-66 67-73 74-79 80-86 87-93 94-99 100-106 

Počet prémií 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. místo 30 30 30 40 40 40 50 50 50 60 60 60 70 

2. místo 17 20 20 30 30 30 40 40 40 50 50 50 60 

3. místo 5 12 15 23 25 25 35 35 35 45 45 45 55 

4. místo  5 10 17 20 21 30 30 31 40 41 41 50 

5. místo   5 11 15 17 25 25 27 35 37 37 45 

6. místo    5 10 13 20 21 23 30 33 33 41 

7. místo     5 9 15 17 19 25 29 27 37 

8. místo      5 10 13 15 21 25 23 335 

9. místo       5 9 11 17 21 20 29 

10. místo        5 8 13 17 17 25 

11. místo         5 9 13 14 21 

12. místo          5 9 11 17 

13. místo           5 8 13 

14. místo            5 9 

15. místo             5 

2. Nejlepší hráči seriálu CBT budou odměněni medailemi (poháry) a finančními cenami, 

stanovenými na začátku soutěžního ročníku ÚČBS. ÚČBS může rovněž na začátku soutěžního 

ročníku vyhlásit další věcné nebo finanční ceny v doplňkových kategoriích (junior, senior, žena, 

nejlepší hráč s nižší výkonnostní třídou apod.) 

Ceny za celkové pořadí v seriálu CBT schválené ÚČBS pro sezonu 2012/13: 

1. místo:    5000,- Kč pohár + medaile (plaketa) 

2. místo:   3000,- Kč medaile (plaketa) 

3. místo:   2000,- Kč medaile (plaketa) 

nejlepší junior (do 25 let)1: 1000,- Kč 

nejlepší senior (do 60 let)2: 1000,- Kč 

nejlepší žena:   1000,- Kč 

nejlepší hráč 2. a nižší VT: 1000,- Kč  

 

3. Vítězové seriálu CBT se vyhlašují na prvním turnaji CBT navazujícího soutěžního ročníku, kde jsou 

také předány ceny. ČBS zajistí předání cen vítězným hráčům, kteří se prvního turnaje 

neúčastnili.  

4.  Ostatní turnaje organizované jako Velké ceny a nezařazené do seriálu CBT budou hodnoceny 

samostatně podle stejných pravidel – toto hodnocení bude zveřejněno na konci sezony, pokud 

budou uskutečněny alespoň tři takové velké ceny v sezoně. ÚČBS následně vyhodnotí celkové 

pořadí tohoto seriálu (ceny budou navrženy SR a ÚČBS na konci sezony).  

5. ÚČBS si vyhrazuje právo udělat drobné změny v propozicích, maximálně však do měsíce před 

konáním prvního turnaje seriálu CBT pro danou sezónu. 

 

                                                           
1
 Za juniora je považován každý hráč, který dosáhne nebo dosáhl věku nejvýše 25 let v kalendářním roce 2012, 

kdy seriál CBT začíná (tj. z pohledu EBL je tento kalendářní rok považován za juniora), tj. každý hráč narozen v r. 
1987 a později. 
2
 Za seniora je považován každý hráč, který dosáhne věku alespoň 60 let v kalendářním roce 2013, kdy seriál 

CBT končí  (tj. je již považován z pohledu EBL za seniora nebo se tak stane v příštím kalendářním roce), tj. každý 
hráč narozen v r. 1953 a dříve.  
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Pořadatelé VC se zavazují: 

1. Písemně požádat SR o statut VC, a to do 31. 6. předešlého soutěžního ročníku vzhledem 

k soutěžnímu ročníku konání turnaje. Pokud již turnaj statut VC získal v předešlém soutěžním 

ročníku, stačí informovat SR o zájmu pořádat VC v dalším soutěžním ročníku ve stejném termínu. 

2. Zveřejnit pozvánku na webových stránkách ČBS nejpozději jeden měsíc před uskutečněním 

turnaje. 

3. Zajistit nekuřácké prostory s kapacitou pro nejméně 40 párů (pro turnaje CBT min. 50 párů). 

V případě vyšší účasti má právo pořadatel odmítnout účastníky, kteří se přihlásili jako poslední a 

již se nevejdou do kapacity turnaje. 

4. Zabezpečit kvalifikovaného vedoucího turnaje. 

5. Dodržet formát soutěže (počet krabic, střídání, atd.) v souladu se soutěžním řádem. Celkový 

počet rozdání se musí pohybovat mezi 48 a 56. Počet rozdání musí být rovnoměrně rozdělen 

mezi jednotlivá kola (připouští se rozdělení na 2 poloviny po 24-28 rozdáních nebo na 5 kratších 

segmentů po 10 rozdáních). Mezi jednotlivými koly musí být minimálně jedna delší přestávka na 

občerstvení (oběd). 

6. Zaslat dokumentaci turnaje do 24 hodin po ukončení VC (posledního hracího dne) na emailovou 

adresu ČBS (ucbs@seznam.cz). 

7. Po každém kole zveřejnit průběžné výsledky turnaje a vytisknout soukromé skórovací lístky. 

8. Do jedné hodiny po skončení turnaje vyvěsit konečné výsledky turnaje. Vyhlásit vítěze turnaje a 

předat ceny zveřejněné před začátkem turnaje (viz bod 13). 

9. Zajistit strojově předmíchaná rozdání, jejich diagramy (nejméně pro každý pár jeden) a bidding 

boxy pro každý stůl. 

10. Zajistit občerstvení během turnaje – nealkoholické nápoje, drobné občerstvení, teplá jídla 

v hlavní přestávce (stačí dostatek možností v okolí hrací místnosti). 

11. Vyplnit formulář o rozpočtu turnaje (viz příloha) a nejpozději do 30 dnů od ukončení turnaje 

poslat formulář elektronicky či písemně na adresu ČBS (ucbs@seznam.cz, resp. Italská 209/17, 

Praha 2 – Vinohrady, 120 00). 

12. Turnaje dotované ČBS převedou zisk, maximálně do výše příspěvku (viz bod 7 kap. „ČBS se 

zavazuje“), na organizaci turnaje v příštím roce a tuto částku uvedou ve formuláři o rozpočtu 

turnaje. V případě, že pořadatel nezorganizuje v dalším soutěžním ročníku VC, převede tento 

zisk do Turnajového fondu. Vyšší zisk než byl příspěvek ČBS si ponechává pořádající BK. 

13. Před začátkem turnaje oznámit výši výher a počet cen v turnaji. Stanovení výše finančních cen a 

jejich rozložení je plně v kompetenci pořadatele, na finanční ceny však musí být rozděleno 

minimálně 50% vybraného startovného a musí být odměněni minimálně první tři umístění 

v hlavním párovém turnaji. 

14. Před začátkem turnaje ustanovit tříčlennou odvolací komisi turnaje (nejlépe z přítomných 

rozhodčích, členů ÚČBS nebo z předních hráčů). 

15. Oznámit formální podmínky a velikost kauce při podávání protestu proti rozhodnutí rozhodčího 

k odvolací komisi turnaje. 

16. Vyžádat od odvolací komise písemné rozhodnutí odvolací komise u všech případných protestů a 

seznámit s tímto rozhodnutím všechny účastníky protestu. Pokud odvolací komise rozhodne o 

propadnutí kauce, tato propadá ve prospěch pořadatelů turnaje. 

17. V pozvánce na turnaje nabídnout alespoň 2 možnosti ubytování pro domácí i zahraniční 

účastníky turnaje a v případě žádosti poskytnout dostatečné informace týkající se rezervace a 

mailto:ucbs@seznam.cz
mailto:ucbs@seznam.cz
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zaplacení ubytování. Pořadatel není povinen ubytování rezervovat, je to povinnost hráče, který si 

ubytování zajistí buď sám, či dle informací poskytnutých pořadatelem. 

ÚČBS doporučuje zajistit společný program pro účastníky turnaje např. vinný sklep, sportovní aktivity, 

promítání odborných komentářů k odehraným partiím, posezení v hospůdce, návštěva významných 

památek či zajímavých objektů, a další. 

ČBS se zavazuje: 

1. Rozhodnout do 30. 7. předešlého soutěžního ročníku,  které turnaje zařadí do seriálu VC a CBT 

pro následující ročník. Dodatečné zařazení turnaje do seriálu VC je v kompetenci SR, pokud není 

naplněn počet 10 turnajů seriálu VC nebo 5 turnajů CB 

2. Nejpozději 14 dní před konáním prvního turnaje seriálu CBT stanovit počet a výši finančních a 

věcných cen za celkové pořadí CBT vč. doplňkových cen. 

3. Zveřejnit pozvánku na VC na stránkách ČBS a vytvořit online přihlašovací formulář. 

4. Zveřejnit dokumentaci turnaje na stránkách ČBS nejpozději do 24 hodin od obdržení 

dokumentace od pořadatele. 

5. Vyhodnocovat a prezentovat celkové pořadí jednotlivců a jejich dosažených bodů v seriálu VC 

a CBT. 

6. Zajistit medaile/poháry pro nejlepší 3 hráče seriálu CBT, ev. pro nejlepší hráče v dalších 

kategoriích (junioři, ženy, hráči nižších tříd apod.) 

7. Přispívat BK na organizaci turnajů seriálu CBT.  

 

V Praze, dne 6. 9. 2012 

 

Milan Macura      Vladimír Nulíček 

Předseda Českého bridžového svazu    Soutěžní referent Českého bridžového svazu 
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Příloha: Formulář o rozpočtu turnaje 

Příjmy/výdaje Částka (v Kč) Převzal/vyplatil 

Vklady do turnaje   

Příspěvek od ČBS 5000,-  

Sponzorské dary   

Celkem příjmy   

Pronájem sálu   

Vedení turnaje   

Zapůjčení materiálu   

Namíchání rozdání   

Finanční ceny   

Celkem výdaje   

Celkem zisk   

 

Rozpočet sestavil:    Podpis: 

Dne: 

 


