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Klasifikační řád Českého bridžového svazu 
Verze pro klasifikační období 2020 a následující 

1. Úvod 

Předmět úpravy 

Klasifikační řád upravuje klasifikaci hráčů bridže sdružených v Českém bridžovém svazu (ČBS) do 
výkonnostních tříd na základě výsledků dosažených v soutěžích ČBS. Hodnocení výkonnosti hráčů v 
rámci EBL a WBF a udělování mezinárodních titulů se řídí pravidly vyhlášenými těmito organizacemi. 

2. Definice 

Výkonnostní třídy 

Výkonnostní třídy jsou (od nejnižší k nejvyšší): 
Nováček 
Adept 
Pokročilý 
Klubový kandidát 
Klubový mistr 
Bronzový klubový mistr 
Stříbrný klubový mistr 
Zlatý klubový mistr 
Regionální mistr 
Bronzový regionální mistr 
Stříbrný regionální mistr 
Zlatý regionální mistr 
Národní mistr 
Bronzový národní mistr 
Stříbrný národní mistr 
Zlatý národní mistr 
Velmistr 
Bronzový velmistr 
Stříbrný velmistr 
Zlatý velmistr
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Kovové body (KB) 

V každé soutěži sbírají hráči kovové body (KB), které jsou neustále přičítány na klasifikační účet. Počet 
nashromážděných KB rozhoduje o dosažené výkonnostní třídě. Tyto body jsou přidělovány podle 
Tabulky 1 v Příloze 1 Výpočet KB a násobeny v závislosti na kvalitě soutěže a počtu rozdání, jak je 
podrobně rozebráno v Příloze 1 Výpočet KB, Vliv počtu rozdání a Třída soutěže. Přidělovány jsou všem 
členům ČBS, kteří mají v době konání soutěže zaplacen členský příspěvek, ať už soutěžní či rekreační. 

Stříbrné body (SB) 

SB mohou získat jen hráči se soutěžním členským příspěvkem v registrovaných soutěžích. Na SB se všem 
hráčům v jejich klasifikačním účtu přepočítávají také dosažené KB v poměru 1 SB=1 000 KB. SB tedy 
mohou střádat i hráči s rekreačním příspěvkem. 

Zlaté body (ZB) 

ZB získávají hráči na svůj klasifikační účet přepočtem dosažených SB v poměru 1 ZB=100 SB. 

3. Zpracování klasifikace 

Zadávání klasifikačních údajů 

Klasifikace hráčů je vedena průběžně prostřednictvím databázového zpracování údajů zadávaných 
pořadateli a rozhodčími soutěží a také pověřenci klubů. Stavy klasifikačních účtů jsou zveřejňovány na 
stránkách ČBS. Garantem správnosti všech údajů v této databázi je matrikář ČBS. 

Sezóna 

Sezóna začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Pro toto období jsou pořizovány hodnotící a shrnující tabulky, 
přehledy a souhrny. 

Klasifikační limity 

Zařazení hráče do výkonnostní třídy je vázáno na dosažení limitu minimálního počtu kovových, 
stříbrných nebo zlatých bodů. Nově dosažená výkonnostní třída náleží členu ČBS okamžitě po dosažení 
daného limitu. 
Nováček   0 KB 
Adept    50 KB 
Pokročilý   200 KB 
Klubový kandidát  500 KB 
Klubový mistr   1 SB 
Bronzový klubový mistr  5 SB 
Stříbrný klubový mistr  20 SB 
Zlatý klubový mistr  50 SB 
Regionální mistr  75 SB 
Bronzový regionální mistr 1 ZB 
Stříbrný regionální mistr 2 ZB 
Zlatý regionální mistr  4 ZB 
Národní mistr   6 ZB 
Bronzový národní mistr  9 ZB 
Stříbrný národní mistr  12 ZB 
Zlatý národní mistr  15 ZB 
Velmistr   18 ZB 
Bronzový velmistr  21 ZB 
Stříbrný velmistr  24 ZB 
Zlatý velmistr   27 ZB 
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Platnost třídy 

Výkonnostní třída, do níž byl hráč zařazen, se nikdy nesnižuje, hráč ji získává trvale. 

Přerušení členství 

Při přerušení členství v ČBS danému hráči zůstávají na klasifikačním účtu všechny jeho získané body, ale 
nejsou zobrazovány v žádných zveřejňovaných tabulkách, přehledech a souhrnech, ani žádné nové body 
nezískává. Při případném obnovení členství se hráči připočítávají body k bodům získaným v době jeho 
členství a je platná jeho výkonnostní třída odpovídající počtu získaných KB. 

Kategorie hráčů 

Při klasifikaci může být přihlíženo ke kategorii hráče založené na jeho věku a pohlaví.  Zvláštní věkové 
kategorie jsou: 
- žáci (do 15 let včetně) 
- dorost (16 až 20 let včetně), 
- junioři (21 až 25 let včetně), 
- senioři (v sezoně 2020 a 2021 od 62 let, v sezoně 2022 a 2023 od 63 let, v sezoně 2024 a 2025 od 64 let 
a od sezony 2026 dále od 65 let). 

Pro zařazení do věkové kategorie v daném kalendářním roce je rozhodující ročník narození hráče. Hráč 
může dovršit maximálního věku v kategorii v daném roce, nesmí však v daném klasifikačním roce 
dosáhnout vyššího věku (např. hráč narozený v lednu roku 1998 je pro všechny soutěže v roce 2018 ještě 
dorostenec, hráč narozen 31. 12. 1997 je však pro všechny soutěže v roce 2018 již juniorem).  

Kromě kategorií rozdělených dle věku je také samostatně vedena kategorie žen. Ženy hrají stejné 
soutěže jako muži a získávají stejný počet KB a SB, organizátoři však mohou ocenit páry obsahující 
ženu/y speciálními cenami.  

Speciální kategorií jsou smíšené (MIX) páry, které musí obsahovat právě jednoho muže a jednu ženu. V 
soutěžích smíšených týmů musí v každé sestavě nastoupit 2 smíšené páry. 

4. Hodnocené soutěže 

Soutěže 

Za soutěže se pro účely tohoto klasifikačního řádu považují: 
- jednotlivé soutěže 
- seriály soutěží s pevnými pravidly pro započítávání dílčích výsledků do celkového pořadí (např. 

skupinovky s více skupinami). 

Kategorie soutěže 

Soutěže jsou pro účely klasifikace rozděleny na: 
- registrované soutěže  
- neregistrované soutěže 

Registrované soutěže 

Pro každou sezónu jsou vyjmenovány registrované soutěže na stránkách www.czechbridge.cz v záložce 
Soutěže/Struktura soutěží, kde jsou také zveřejněny koeficienty pro výpočet SB a KB. 

Podmínkou registrace je:  
- pořadatel požádá o registraci výbor ČBS, který rozhoduje o zařazení do seznamu registrovaných 

soutěží pro příští rok 
- celkový počet rozdání v soutěži pro každého soutěžícího je minimálně 22  

http://www.czechbridge.cz/tournaments/122
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Žádost o registraci musí obsahovat informace o soutěži podle bodu 5 Podklady pro klasifikaci, informaci 
o organizačním zabezpečení soutěže a kontakty na pořadatele včetně emailových adres. Žádost se zasílá 
elektronicky na mail ucbs@seznam.cz. ČBS zveřejňuje aktualizovaný seznam registrovaných soutěží na 
stránkách ČBS v záložce Soutěže/Struktura soutěží. 

Neregistrované soutěže 

Neregistrované soutěže jsou ostatní soutěže, na jejichž základě se přidělují pouze KB. 

Přiznání KB a SB 

Zisky KB z registrovaných i neregistrovaných soutěží jsou uznány pouze členům s uhrazeným svazovým 
příspěvkem na danou sezónu, ať už soutěžním či rekreačním. Zisky SB z registrovaných soutěží jsou 
uznány pouze členům s uhrazeným soutěžním svazovým příspěvkem na danou sezónu. 

Třída soutěže 

Všechny druhy soutěží se pro účely přidělování KB člení do tříd. Zařazení soutěží do tříd je uvedeno v 
Příloze 1, Výpočet KB. 

Stupeň soutěže 

Je-li soutěž organizovaná s přímým postupem a sestupem, potom nejvyšší skupina účastníků tvoří 1. 
stupeň soutěže atd. Pro účely přidělení KB a SB v takovéto soutěži je po ukončení soutěže uvedeno 
pořadí tak, že nejvýše umístěné soutěžní jednotky ve druhé skupině následují za nejníže umístěnou 
soutěžní jednotkou v první skupině atd. (Např. pokud má Skupina A ve Skupinové soutěži 6 párů a 
Skupina B 6 párů, je vítěz Skupiny B v klasifikačním přehledu uveden jako 7. v pořadí Skupinové soutěže). 
Výjimkou je Celostátní liga, která je třístupňová (1. liga, 2. liga, 3. liga), ale každá tato soutěž je chápána 
jako samostatná s vlastními parametry pro přidělení SB definované v bodě 7 Klasifikace na základě 
stříbrných bodů a blíže specifikované v Příloze 2 Výpočet SB. 

Vícefázové soutěže 

Definice: fáze je ucelená část soutěže, na základě které se postupuje do následující fáze soutěže 

(kvalifikace a play-off v týmových soutěžích, kvalifikace-semifinále-finále u párových soutěží).  

Při vícefázových soutěžích je celkový počet rozdání soutěže roven součtu všech rozdání nutných 

k vítězství v soutěži.  

Plný počet SB získá hráč, který odehrál alespoň třetinu rozdání v každé fázi soutěže nebo kumulativně: 

odehrál alespoň jednu fázi soutěže, byl na soupisce soutěžní jednotky od začátku soutěže a zároveň 

odehrál alespoň polovinu všech rozdání soutěže. V opačných případech nemá hráč na zisk SB nárok. 

V případě účasti hráče pouze v první fázi soutěže a odehrání více než jedné třetiny rozdání (kvalifikace, 

základní části), má tento hráč nárok na získání stejného počtu klasifikačních bodů jako nejníže umístěná 

soutěžní jednotka následující fáze.  

Příklad: Pokud hráč nenastoupí v semifinále ani finále Celostátní ligy, ale odehrál alespoň třetinu všech 

rozdání základní části, získá stejný počet SB jako tým na 4. místě.  

Plný počet KB získá hráč, který odehrál alespoň jednu třetinu rozdání, které mohl v soutěži odehrát. 

V případě odehrání méně než třetiny možných rozdání nemá hráč na KB nárok. 

Hráč, který nebyl na soupisce soutěžní jednotky již před začátkem soutěže, ale nastoupí v nadstavbové 

části (náhradník), nemá právo na zisk klasifikačních bodů.  
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Příklad: V případě odehrání pouze kvalifikace MČR IMP získá hráč nehrající finále stejný počet 

klasifikačních bodů jako nejníže umístěný pár finále, hráč, který odehrál finále jako náhraník nedostane 

žádné klasifikační body. 

Zaokrouhlování 

KB se zaokrouhlují na celé body (0,50 se zaokrouhluje nahoru, 0,49 se zaokrouhluje dolů).  
KB za registrované soutěže se nejprve vynásobí koeficientem v závislosti na třídě soutěže a počtu 
rozdání a zaokrouhlí.  
KB pro dělená umístění se následně vypočtou jako průměr z odpovídajících zisků KB pro nedělená 
umístění a zaokrouhlí. 
SB se zaokrouhlují na setiny. Desetiny a setiny SB se v klasifikačním účtu převádějí na KB v poměru  
0,1 SB = 100 KB. 

5. Podklady pro klasifikaci 

Evidence výsledků 

Veškeré klasifikační údaje jsou shromažďovány na stránkách www.matrikacbs.cz. 

Vedoucí soutěže je povinen nahrát výsledky soutěže na stránky www.matrikacbs.cz. V případě 
celostátních soutěží do 24 hodin od skončení soutěže, v případě regionálních a klubových nesouhrnných 
turnajů do 72 hodin od skončení soutěže, v případě měsíčních či delších souhrnných turnajů do konce 
měsíce následujícího tomu měsíci, ve kterém soutěž skončila. 
V případě, že odpovědná osoba (vedoucí soutěže, klubový matrikář) nenahraje výsledky na webové 
stránky v dané lhůtě, nemusí být klasifikační body přiděleny a daný turnaj nemusí být archivován. 

Údaje o soutěži 

Údaje o soutěži musí obsahovat všechny následující náležitosti: 
- název 
- sezónu 
- pořádající klub 
- datum konání 
- místo konání 
- jméno vedoucího turnaje 
- typ turnaje 
- kategorii turnaje 
- celkový počet rozdání (neplatí pro typ „souhrnný turnaj“) 

Údaje o výsledcích soutěžících 

Údaje o každé soutěžní jednotce musí splňovat všechny následující náležitosti: 
- název soutěžní jednotky je v případě týmových soutěží vyplněn, v případě párových či 

individuálních soutěží může zůstat kolonka ponechána prázdná 
- složení, tj. pro každého hráče jméno, příjmení a u českých hráčů odkaz na profil na 

webu www.matrikacbs.cz  
- bodový výsledek – v případě párových registrovaných soutěží ve formátu kladného čísla 

zaokrouhleného na dvě desetinná čísla; v případě vícefázových soutěží může být tato kolonka 
nechána prázdná, v záhlaví soutěže však musí být vložen odkaz na dokumentaci soutěže 

- pořadí (při shodném umístění více soutěžících se uvádí nejnižší pořadí) 
- v soutěžích se střídáním hráčů se u hráčů, kteří nesplnili kritéria přidělení SB či KB, píše do počtu 

rozdání 0. 
- při souhrnném turnaji počet získaných KB a SB 

http://www.matrikacbs.cz/
http://www.matrikacbs.cz/
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V případě nesplnění výše uvedených náležitostí vyzve výbor ČBS pořadatele soutěže o sjednání nápravy. 
V případě nesjednání nápravy do 14 dní od obdržení výzvy nebudou klasifikační body přiděleny, pokud 
výbor nerozhodne v dané situaci jinak. 

Soutěže, jejichž výsledky nebudou k 31. 12. daného roku řádně doplněny a nebudou splňovat všechny 
náležitosti, nebudou archivovány a nebudou za ně přiděleny klasifikační body, v případě dlouhodobých 
soutěží hraných ve dvou kalendářních letech či soutěží konaných na přelomu kalendářního roku se 
klasifikační body přidělí v rámci nové sezony. 

Archivace 

Všechny výsledky jsou archivovány v databázích na stránkách www.matrikacbs.cz. 

6. Klasifikace na základě kovových bodů 

Princip metody 

Kovové body jsou body, které hráči získávají na základě umístění ve všech hodnocených soutěžích. KB lze 
získat také jako bonusy vyjmenované v Příloze 4. Pro klasifikaci hráče je rozhodující stav KB, který je 
součtem KB získaných v soutěžích za všechna klasifikační období počínaje sezónou 2003/2004, v nichž 
hráč platil členské příspěvky ČBS. 

Přidělování KB 

KB za soutěže pořádané výborem ČBS a jednotlivými kluby se přidělují podle Přílohy 1. KB se přidělují 
pouze za soutěže hrané na 16 a více rozdání.  

Evidence KB 

Evidence KB se provádí centrálně. KB z neregistrovaných soutěží mohou být evidovány pro každou 
soutěž zvlášť nebo typem „souhrnný turnaj“ za několik soutěží najednou (např. při bridžových týdnech, 
soustředěních, vedlejších turnajích u velkých cen, klubových soutěží) v podobě přehledu zisků KB 
obsahujícího pro každého hráče: 

- číslo legitimace 
- jméno a příjmení 
- počet KB 

Všechny takovéto přehledy musí být předány v digitální podobě nebo vloženy přímo do centrální 
evidence KB. 

7. Klasifikace na základě stříbrných bodů 

Princip metody 

Stříbrné body (SB) jsou přidělovány hráčům se soutěžním členstvím za umístění v registrovaných 
soutěžích, které jsou uvedeny na stránkách ČBS → Soutěže → Struktura soutěží ČBS.. Tyto body lze 
získávat také přepočtem kovových bodů v poměru 1 SB = 1 000 KB nebo formou bonusových bodů 
vyjmenovaných v Příloze 4. 

Zveřejnění SB 

Dosažené SB se zveřejňují v jednotlivých žebříčcích uvedených v matrice ČBS, tyto hodnoty jsou 
zaneseny do jednotlivých klasifikačních účtů. 

Podmínky přidělování SB 

Stříbrné body se přidělují za soutěže hrané na 22 a více rozdání. 

U vícestupňových soutěží se bere v úvahu celkový počet soutěžních jednotek (jednotlivců, párů, 
družstev). 

http://www.matrikacbs.cz/
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Více pořadí v turnaji 

Jestliže výsledkem soutěže je více pořadí, pro účely přidělování SB se výsledky vhodným způsobem 
transformují do jednoho pořadí a v případě potřeby se ponechají dělená umístění. Podrobnosti určují 
propozice soutěže. 

Dělené umístění 

Propozice soutěží obvykle stanovují kritéria pro řešení nerozhodného stavu. Nejsou-li rovnosti 
odstraněny, přidělují se při děleném umístění SB odpovídající aritmetickému průměru dělených 
soutěžních jednotek.  

Zisk jednotlivých soutěžících 

Plný počet SB získají všichni soutěžící, kteří odehráli alespoň jednu třetinu celkového počtu rozdání. Při 
vícefázových soutěžích viz bod 4 Hodnocené soutěže, odstavec Vícefázové soutěže.   

V soutěžích se střídáním hráčů je nutno doložit, kolik každý jednotlivý účastník odehrál rozdání.  

8. Klasifikace na základě zlatých bodů 

Princip metody 

Zlaté body (ZB) jsou pro větší přehlednost systému klasifikace přidělovány přepočtem stříbrných bodů v 
poměru 1 ZB = 100 SB. 

9. Žebříčky hráčů 

Český bridžový svaz vede tři druhy žebříčků: 
- Ranking 
- Sezónní 
- Historický 

Žebříček ranking 

Ranking je výkonnostním žebříčkem ČBS. Počítá se na základě zisku KB a SB pouze z registrovaných 
soutěží. Nepočítají se do něj klubové turnaje, internetové turnaje, výkonnostní ani účastnické bonusy. 
Tento žebříček se používá pro nasazování hráčů do soutěží, může být ale použit jako jedno z kritérií pro 
účely reprezentace. Ranking se počítá na základě zisku klasifikačních bodů získaných v posledních 3 
sezonách s tím, že body získané v posledních 365 dnech jsou započítany plnou vahou, body získané v 
předchozím roce, čili 366.-730. den, 2/3 vahou, a body získané dva roky zpět, čili 731.-1095. den, 1/3 
vahou. Body získané více než tři roky zpět, čili po 1096 dni, se do rankingu nezapočítávají. 

Sezonní žebříček 

Sezonní žebříček je hodnocení hráčů na základě získaných KB a SB bodů v aktuální sezoně. Všichni hráči 
mají 1. ledna 0 bodů. Do tohoto žebříčku se počítají veškeré soutěže, kterých se hráč v dané sezoně 
zúčastnil a byly zavedeny do databáze. Do sezonního žebříčku se započítávají účastnické bonusy. Na 
základě výsledku sezonního žebříčku se přidělují výkonnostní bonusy: bonus 15 SB pro nejlepší 3 % 
hráčů, 5 SB pro dalších 6 % hráčů. Celkově je tedy odměněno v sezoně 9 % hráčů. Výkonnostní bonusy se 
přidělují při uzavření sezony. 

Historický žebříček 

Historický žebříček kumuluje všechny získané klasifikační body za dobu, kdy byl hráč členem ČBS, včetně 
výkonnostních a účastnických bonusů. Tento žebříček se nemaže. Dosažené body v tomto žebříčku 
rozhodují o výkonnostních třídách hráčů. 
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10. Internetové soutěže na herní platformě Funbridge 

Organizace soutěže 

Soutěže jsou organizovány výborem ČBS za použití platformy Funbridge. Soutěž je určena pro 
jednotlivce, kteří hrají se třemi počítači. O četnosti turnajů v dané sezoně rozhoduje výbor ČBS, neměla 
by však přesáhnout 1 turnaj týdně. 

Hodnocení soutěže 

Soutěž se hraje na 16 rozdání a je hodnocena na IMP. Za soutěže jsou přidělovány pouze KB. Úroveň 
soutěže je 4 – body se nenásobí. Soutěže jsou započítávány do sezonního a historického 
žebříčku.Přechodná a závěrečná ustanovení 

Platnost 

Klasifikační řád v tomto znění je platný od 24. února 2020 a platí až do vydání aktualizované verze, která 
tuto verzi KŘ nahradí. 

Dřívější klasifikace 

Všechny výkonnostní třídy, KB, SB a ZB získané do 23. února 2020 zůstávají v platnosti. 
 
Vydal výbor ČBS, v Praze, dne 24. února 2020 
 
 

 
___________________________________ 

Razítko a podpis předsedy výboru ČBS 
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Příloha 1: Výpočet KB 

Základ přidělování KB 

KB se přidělují na základě celkového pořadí účastníků v soutěži (tj. nikoli podle výsledků jednotlivých 
kol). 

Běžná soutěž 

Běžná soutěž je neregistrovaná soutěž hraná minimálně na 16 rozdání. V běžné soutěži se KB přidělují 
podle tabulky 1. Použije se řádek odpovídající počtu soutěžících a podle celkového pořadí se přidělují 
počty KB uvedené v tabulce. 

Tabulka je sestavena tak, že: 
- poslední soutěžící v pořadí má vždy 1 KB 
- průměrně je přiděleno 10 KB na jednu soutěžní jednotku 

Počet 
párů 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

2 19 1                    

3 24 5 1                   

4 27 9 3 1                  

5 29 13 5 2 1                 

6 30 15 8 4 2 1                

7 31 17 10 6 3 2 1               

8 32 19 12 7 4 3 2 1              

9 32 21 13 9 6 4 2 2 1             

10 33 23 15 10 7 5 3 2 1 1            

11 33 23 17 12 8 6 4 3 2 1 1           

12 33 24 18 13 9 7 5 4 3 2 1 1          

13 34 25 19 14 11 8 6 4 3 2 2 1 1         

14 34 26 20 15 11 9 7 5 4 3 2 2 1 1        

15 34 26 21 16 12 10 7 6 5 4 3 2 2 1 1       

16 34 27 22 17 13 11 8 7 5 4 3 3 2 2 1 1      

17 35 28 22 18 14 11 9 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1     

18 35 28 23 19 15 12 10 8 7 5 4 3 3 2 2 2 1 1    

19 35 29 23 19 16 13 11 9 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1   

20 35 29 24 20 17 14 11 9 8 7 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1  

21 35 30 25 21 17 15 12 10 8 7 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 

Tabulka 1: počet KB pro běžné soutěže 

Více pořadí v turnaji 

Jestliže výsledkem soutěže je více pořadí (Mitchell - 2, Rainbow - 4), přidělují se KB pro každé pořadí 
zvlášť podle počtu soutěžících v jednotlivých pořadích. 

Více úrovní soutěže  

V případě víceúrovňové soutěže (např. skupinovka) se přidělují KB tak, jako kdyby soutěž byla 
jednoúrovňová. Za poslední soutěžní jednotkou vyšší úrovně následuje první soutěžní jednotka 
následující úrovně. 
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Dělené umístění 

V případě děleného umístění se přiděluje zaokrouhlený aritmetický průměr odpovídajících zisků KB.  

Zisk jednotlivých hráčů dvojice nebo družstva 

Plný počet KB získají všichni hráči, kteří odehráli alespoň třetinu celkového možného počtu rozdání. 
Hráči, kteří neodehráli alespoň třetinu rozdání, žádné KB nezískají. 

Soutěže s účastí hostů (nečlenů ČBS) 

KB se hostům přidělují stejně jako členům ČBS, nejsou však centrálně evidovány a neopravňují k zisku 
výkonnostních tříd. 

Vliv počtu rozdání 

Za soutěže s nižším celkovým počem rozdání než 16 se KB nepřidělují. Při celkovém počtu rozdání vyšším 
než 49 se KB násobí pravidelně po 28 rozdáních, tedy při 50-78 rozdání dvakrát, 79-106 třikrát, při 107-
134 čtyřikrát atd.  

Vliv stupně soutěže 

Jednotlivé typy soutěží jsou rozděleny do čtyř tříd zohledňujících kvalitu soutěží. Podle toho, do kterého 
třídy soutěže daný turnaj patří, bude násoben počet KB jednou až čtyřikrát. 

Třída soutěže 

1 – násobí se čtyřikrát 

1. CL, MČR IMP, MČR TOP, CBT 

2 – násobí se třikrát 

2. CL, ostatní velké ceny, MČR MIX párů i týmů, týmový turnaj ve Slavonicích, Prezidentský pohár, Pohár 
ČBS, Prague Bridge Festival – hlavní párový a týmový turnaj, MČR juniorů páry i týmy 

3 – násobí se dvakrát 

3. CL, skupinovky, malé ceny, Pražská liga, týmové a vedlejší párové soutěže při CBT a ostatních velkých 
cenách, hlavní a vedlejší párové turnaje ve Slavonicích 

4 – nenásobí se 

klubové turnaje, bridžové týdny a víkendy, soustředění, turnaje Funbridge 
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Příloha 2: Výpočet SB 

Nárok na SB 

Nárok na získání SB v registrované soutěži mají pouze hráči, kteří pro danou sezónu uhradili soutěžní 
příspěvky ČBS. 

Přidělování SB 

SB se přidělují na registrovaných soutěžích vyjmenovaných na stránkách ČBS www.czechbridge.cz 
v záložce Soutěže/Struktura soutěží. Každé této soutěži jsou uděleny tři parametry, o jejichž výši 
rozhoduje Výbor ČBS a které budou každým rokem revidovány pro další sezónu, aby vyjadřovaly aktuální 
významnost soutěže. Při nastavování parametrů je třeba klást hlavní důraz na kontinuitu a udržení 
podobné významnosti soutěže. Jsou to:  
1) P – procento soutěžních jednotek účastnících se soutěže, které získá SB. Zaokrouhluje se na celé 

jednotky dolů. 
Příklad: při P = 40 % a 40 účastnících získá SB 40 x 0,4 = 16 účastníků. Při 42 účastnících  
42 x 0,4 = 16,8 získá nějaká SB rovněž 16 účastníků. Při 43 to již bude celá část z 43 x 0,4 = 17,2, tedy 
17 účastníků. 

2) V – teoretický vklad SB každé soutěžní jednotky do dané soutěže. Pro každou soutěžní jednotku 
(účastníka) je stejný. Celkový počet SB rozdělovaných za danou soutěž je tedy roven součinu počtu 
účastníků a jejich jednotlivého vkladu SB do soutěže. 
Příklad: při V = 2 SB a 40 účastnících se mezi umístěné účastníky rozdělí 40 x 2 SB = 80 SB. 

3)  B – bonifikace pro medailisty = část celkového množství rozdělovaných SB, kterou si rozdělí pouze 
medailisté v poměru 0,5 / 0,3 / 0,2. 
Příklad: při B = 5 % se 95 % všech SB za danou soutěž rozdělí proporciálně mezi umístěné účastníky 
a k tomu navíc vítěz obdrží 0,5 x 5 % = 2,5 % celkového množství rozdělovaných SB, stříbrný 
medailista obdrží 0,3 x 5 % = 1,5 % celkového množství SB a bronzový medailista 0,2 x 5 % = 1 % 
celkového množství SB za danou soutěž. 

  

http://www.czechbridge.cz/tournaments/122
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Soutěž P V B 

1. liga 100 % 12 5 % 

2. liga 70 % 3,3 5 % 

3. liga 40 % 0,6 0 % 

Czech Bridge Tour 40 % 2,5 5 % 

Impové mistrovství ČR 50 % 3,5 5 % 

Mixové mistrovství ČR, páry 50 % 2,5 5 % 

Ostatní VC, Prague bridge festival – týmy 40 % 1,5 5 % 

Topové mistrovství ČR 100 % 6 5 % 

Týmové soutěže při Czech Bridge Tour, Prague bridge 

festival –  páry 

40 % 0,75 5 % 

Týmy u ostatních VC 40 % 0,5 5 % 

Vedlejší párové turnaje u turnajů CBT, ostatních velkých 

cen a hlavní párový turnaj ve Slavonicích  

40 % 0,3 5 % 

Pohár ČBS 50 % 5 5 % 

Prezidentský pohár 50 % 1,5 5 % 

Slavonice 40 % 3 5 % 

Mixové mistrovství ČR, týmy 50 % 1 5 % 

 Tabulka 2: Soupis parametrů pro výpočet SB 

Nové nebo změněné parametry platné pro danou sezónu jsou odsouhlasovány Výborem ČBS před 
započetím sezóny a uveřejňovány na stránkách www.czechbridge.cz v záložce Soutěže/Struktura 
soutěží. V průběhu sezony je možné parametry změnit na základě rozhodnutí výboru ČBS a zveřejněním 
na stránkách ČBS minimálně 30 dní před konáním první části soutěže.  

Způsob rozdělení SB 

SB se přidělují párům, které se umístí v soutěži v té části soutěžního pole, kterou vyjadřuje parametr P. 
Mezi tyto soutěžící se rozdělí SB, jež přinesou všechny zúčastněné páry formou vkladu, který je vyjádřen 
parametrem V. Z nich se část vyjádřená parametrem B (zaokrouhleno na desetiny) přidělí pouze 
medailistům v poměru - 1. místo 50 % z bonusu B, 2. místo 30 % z bonusu B, 3. místo 20 % z bonusu B. 
Zbytek SB se přiděluje mezi soutěžní jednotky, které mají nárok na SB tak, aby každá následující soutěžní 
jednotka získala vždy 85 % SB bezprostředně lépe umístěné soutěžní jednotky. V případě děleného 
umístění se použije aritmetický průměr SB soutěžních jednotek. Výsledný výpočet SB se zaokrouhluje na 
dvě desetinná místa. 

  

http://www.czechbridge.cz/tournaments/122
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Příklad pro turnaj o 40 soutěžících s V = 2, P = 40 % a B = 5 %: 

Umístění získaných SB bonus SB 

1. 12,31 2 

2. 10,47 1,2 

3. 8,90 0,8 

4. 7,56  

5. 6,43  

6. 5,46  

7. 4,64  

8. 3,95  

9. 3,36  

10. 2,85  

11. 2,42  

12. 2,06  

13. 1,75  

14. 1,49  

15. 1,27  

16. 1,08  

17. a další 0  

kontrolní součet 76 4 
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Příloha 3: Příklady přidělování KB a SB 

Klubový turnaj, 6 párů, 30 rozdání 

Podle základní tabulky se přidělí tyto KB zúčastněným dvojicím:  30 15 8 4 2 1 
Nic se nenásobí, v případě děleného umístění se rozdělí daný počet bodů mezi dvojice. Např. při dělbě 3. 
- 4. místo se 12 KB rozdělí po 6 bodech oběma dvojicím. Při potřebě zaokrouhlení se zaokrouhluje 
běžným matematickým způsobem. Např. 2. - 3. místo (15 + 8) / 2 = 11,5, tj. zaokrouhleno 12. 
Takto se používá tabulka i na jednokolových turnajích při bridžových týdnech a soustředěních. 
SB se v tomto typu soutěží nepřidělují. 

Czech Bridge Tour, 31 párů, 52 rozdání 

Základní tabulka KB: 
35 32 28 25 22 20 17 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
Násobí se čtyřikrát za třídu soutěže a pak ještě dvakrát za počet rozdání. Takže každý dostává 
osminásobek. 
P = 40 %, tj. na SB má nárok prvních 12 párů (jen hráči se soutěžním členstvím), V = 2,5, B = 5 % 

Umístění SB bonus Celkem SB 

1. 12,88 1,93 14,81 

2. 10,94 1,17 12,11 

3. 9,30 0,78 10,08 

4. 7,91  7,91 

5. 6,72  6,72 

6. 5,71  5,71 

7. 4,86  4,86 

8. 4,13  4,13 

9. 3,51  3,51 

10. 2,98  2,98 

11. 2,53  2,53 

12. 2,15  2,15 

13. a horší 0  0 

 
Každému hráči náleží jak KB, tak SB pokud na ně má nárok (jen do 12. místa a má soutěžní členství). 
Např. pátý pár tedy získá 6,72 SB a 176 KB. Desetiny a setiny SB se převádějí na KB v poměru  
0,1 SB = 100 KB, takže na klasifikační účet se připíše pátému páru 6 SB a 896 KB. 
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Skupinovka, 12 párů, 160 rozdání 

Základní tabulka KB: 
33 24 18 13 9 7 5 4 3 2 1 1 
Násobí se dvěma z důvodu kvality soutěže a následně čtyřmi z důvodu počtu rozdání, každý pár tedy 
dostává osminásobek KB. 
Namátkou 1. místo = 264 KB, 5. místo = 72 KB, 12. místo = 8 KB 
SB se v tomto typu soutěže nepřidělují. 

Slavonice, 20 týmů, 120 rozdání 

Základní tabulka pro KB: 
35 29 24 20 17 14 11 9 8 7 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 
Násobí se třikrát z důvodu třídy soutěže a následně třikrát z důvodu počtu rozdání, každý hráč daného 
družstva tedy obdrží devítinásobek KB, pokud odehrál alespoň polovinu rozdání. Ti, kteří odehráli 
alespoň čtvrtinu, ale méně než polovinu rozdání, obdrží poloviční počet KB, kdo hrál méně než čtvrtinu 
rozdání, nemá nárok na KB. 
P = 40 %, tj. na SB má nárok prvních 8 družstev (jen hráči se soutěžním příspěvkem), V = 2,5, B = 5 % 
 

Umístění SB Bonus Celkem SB 

1. 9,79 1,25 11,04 

2. 8,32 0,75 9,07 

3. 7,08 0,5 7,58 

4. 6,01  6,01 

5. 5,11  5,11 

6. 4,35  4,35 

7. 3,69  3,69 

8. 3,14  3,14 

9. a horší 0  0 

 
Každému hráči náleží jak KB, tak SB, pokud na ně má nárok (je do 8. místa, má uhrazený soutěžní 
příspěvek a odehrál dostatečný počet rozdání). 
Jednotliví hráči např. sedmého družstva tedy získají 3,69 SB a 99 KB. Desetiny a setiny SB se převádějí na 
KB v poměru 0,1 SB = 100 KB, takže na klasifikační účet se připíše každému hráči sedmého družstva 3 SB 
a 789 KB, pokud odehráli náležitý počet rozdání a mají soutěžní členství. 
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Příloha 4: Bonusové body 

Druhy bonusových bodů 

Bonusové body jsou dvojího druhu: 
- účastnické 
- výkonnostní 

Účastnické bonusové body 

Pro zvýšení motivace k účasti na hlavních soutěžích v sezoně se přidělují bonusové body v těchto sériích: 

Czech Bridge Tour 

Pro hráče se soutěžním členstvím 1 SB při účasti na všech turnajích CBT a 500 KB při účasti na čtyřech z 
pěti turnajích CBT.  
Pro hráče s rekreačním členstvím 500 KB při účasti na všech turnajích CBT a 300 KB při účasti na čtyřech 
z pěti turnajích CBT. 

Mistrovství ČR 

Pro všechny členy ČBS, kteří se v dané sezóně zúčastní MČR TOP, IMP i MIX bude na jejich klasifikační 
účet připsán 1 SB, při účasti na dvou z těchto tří soutěží, bude na jejich klasifikační účet připsáno 500 KB. 

Výkonnostní bonusové body 

Nahrazují dřívější kandidátské a mistrovské podmínky. Jsou přidělovány na konci dané sezóny. 3 % 
nejlepších hráčů ČBS v sezonním žebříčku za uplynulou sezónu bude na jejich klasifikační účet připsáno 
15 SB, následujícím 6 % 5 SB. 

Započítávání bonusů do žebříčků 

Účastnické bonusy se přidělují po skončení jednotlivé serie turnajů. Započítávají se do historického a 

sezónního žebříčku. 

Výkonnostní bonusy se počítají při ukončení sezony a vychází ze sezónního žebříčku. Započítávají se 

pouze do historického žebříčku.  

 


