
Druhé otevřené Mistrovství střední Evropy juniorů v kategoriích U16, U21 a U26 online 

Statut soutěže 

Druhé otevřené Mistrovství střední Evropy juniorů v kategoriích U16, U21 a U26 online (dále jen MSE) 
je soutěž družstev organizovaná Českým bridžovým svazem. Soutěže se mohou zúčastnit 4–6 členná 
družstva, jejichž účastníci se narodili 1. ledna 1995 a později. Do kategorie U16 spadají družstva 
sestávající výlučně z hráčů narozených v roce 2005 a později. Do kategorie U21 spadají družstva 
sestávající výlučně z hráčů narozených v roce 2000 a později, nespadají-li do kategorie U16. Zbylá 
družstva spadají do kategorie U26. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly (MP17), Soutěžním řádem 
ČBS a těmito propozicemi.  

Struktura soutěže 

MSE je dvoustupňová soutěž, organizovaná v základní části (kvalifikace) švýcarským systémem 
s následnými semifinálovými a finálovými zápasy (nadstavbová část). Základní část, hraná švýcarským 
systémem na 8 kol po 8 rozdáních, se hraje pro všechna družstva společně. Do prvního a druhého kola 
proběhne nasazení týmů losem vedoucího soutěže. Po každém sudém kole soutěže jsou uveřejněna 
nasazení na další dvě kola soutěže, a to v závislosti na pořadí po předchozím kole.  
Nadstavbová část se odehraje v jednotlivých kategoriích systémem K. O. ve čtyřčlenných skupinách. 
Semifinále i finále se hraje na 2 sestavy po 8 rozdáních. Nejlepší 4 družstva ve své kategorii postoupí do 
finále A, další 4 v pořadí do finále B atd. V případě, že počet družstev v dané kategorii není beze zbytku 
dělitelný čtyřmi, je postup následující: V případě sudého počtu družstev (2) odehrají tato proti sobě 
finálový zápas o umístění. V případě lichého počtu družstev (1, 3) hrají dvě lépe umístěná zápas 
o umístění na 2x8 rozdání a družstvo, na které nezbude soupeř, finále nehraje a končí v soutěži 
s umístěním po základní části.  
Do semifinálových utkání si vždy nejvýše nasazený ve své skupině vybírá soupeře z družstev, která byla 
do skupiny nasazená jako třetí nebo čtvrté.  

Termín konání a přihlášky 

Termín a způsob přihlašování je stanoven v pozvánce na webu Českého bridžového svazu (odkaz) 

Předehrávání a dohrávání zápasů, nesehraná utkání, náhradníci 

Žádné utkání soutěže není možné předehrát ani dohrát. Nesehraná a všechna neplatná utkání jsou řešena 
ve shodě s Conditions of contest EBL (odkaz). V turnaji nejsou náhradníci povoleni, v případě 
technického problému s připojením může vedoucí povolit střídání v průběhu utkání jiným hráčem ze 
soupisky družstva, ale pouze na rozdání, která ještě nebyla rozehrána na druhém stole utkání. 

Hrací doba, počet rozdání, posazení 

Turnaj začíná 15 minut před začátkem 1. kola přihlášením hráčů na BBO. Podrobný rozpis začátků 
zápasů je uveden v pozvánce (odkaz) v části Harmonogram. 
Zápas zakládá (nehrající) kapitán domácího týmu. (Nehrající) kapitán hostujícího týmu je povinen 
nahlásit sestavu pro dané kolo nejpozději deset minut před začátkem zápasu včetně toho, která dvojice 
zasedne v otevřené místnosti (resp. na lince EW) a která v zavřené místnosti (resp. na lince NS).  
Pro 2. sestavy utkání nadstavbové části platí toto ustanovení obráceně, utkání zakládá kapitán hostujícího 
družstva, kterému nasazení domácích sdělí kapitán domácího družstva. Ve 2. sestavě mohou proti sobě 
hrát stejné dvojice. 



Pro založení utkání je nutné dodržet následující postup:  

1) Klikněte na soutěžní hra 

 
2) Klikněte na zápasy družstev 

 

3) Vyberte volbu založit zápas družstev 

 

4) pokud se objeví dialogové okno opravdu chcete založit utkání družstev?, zaškrtněte vlevo 
dole a potvrďte Ano. 

  



5) Do pole název vyplňte Central European Championship 
Do pole Popis zadejte +private+ +nokill+ 
Do polí Družstvo 1 a Družstvo 2 zadejte názvy týmů 

 
6) Zkontrolujte výběr voleb IMP a Náhodná rozdání. 

Nechejte počet rozdání nastavených na 8 
Povolte Diváky, UNDO a Barometr 

  



7) Vyplňte nicky za domácí i hostující družstvo (podle rozpisu, který zaslal jeho kapitán) a 
potvrďte Založit zápas družstev 

 

8) V seznamu utkání klikněte na Uprav 

 
9) Klikněte na ikonu tužky a zadejte nick vedoucího Adamko Posleda a stiskněte Upravit 

Máte zadáno, můžete začít hrát.  



Rozhodovací kritéria pro řešení nerozhodného stavu 

Za předpokladu shodného počtu získaných VP, jsou kritéria pro určení pořadí týmů následovná:  

a) celkový počet získaných IMP 
b) výsledek vzájemného zápasu (byl-li zápas odehrán) 
c) lepší výsledek proti nejlepšímu z družstev, proti němuž hrála obě družstva, mezi nimiž se o pořadí 

rozhoduje 
d) los 

Závěrečná ustanovení 

Podezření na nečistou hru, plynoucí z online formy turnaje, předává kapitán družstva prostřednictvím 
vedoucího komisi, která bude za účelem vyšetřování podezřelých akci ustanovena. 

Disciplinární pravomoc uplatňuje, výklad těchto propozic provádí a případy, které tyto propozice neřeší, 
rozhoduje Výbor ČBS.  


