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Dopady mimořádných opatření na organizaci bridže v
ČR
Výbor ČBS průběžně projednává vývoj aktuální situace a vyhodnocuje dopady na
organizaci bridže v ČR. Původně plánovaná krátkodobá opatření vlády se prodlužují na
neurčito a výbor ČBS nemůže říci, kdy se budeme moci opět vrátit k bridžovým stolům a
organizovat turnaje v bridžových klubech.
Výbor ČBS se dohodl na následujících opatřeních, které by mohly alespoň částečně
udržet bridžové dění v chodu:
1) Organizace národních soutěží ČBS, jako je Celostátní liga, MČR IMP, MČR TOP a
Mládežnické MČR, je v aktuální situaci nemožná a odehrání do konce roku 2020
velmi nepravděpodobné. Termínový kalendář je z tohoto důvodu do konce
kalendářního roku zrušen a bude upraven pouze v případě uvolňování omezení
vládou ČR. O možnosti dohrání některých soutěží začátkem roku 2021 či
možnosti přesunu některých z těchto soutěžní na online platformy bude výbor
ČBS dále jednat.
2) Výbor ČBS doporučuje klubům přejít v této situaci na organizaci turnajů na
online platformách.
3) Výbor ČBS rozhodl o přidělování klasifikačních bodů KB za online turnaje. Třída
online soutěží dle Přilohy 1: Výpočet KB, klasifikačního řádu je 4 – nenásobí se.
KB se budou přidělovat za dodržení následujících podmínek:
a. Registrace souteže bridžovým klubem/svazem zasláním základních
informací o soutěži na email ucbs@seznam.cz.
b. Minimální počet rozdání odehraných v turnaji pro klasifikaci je 16.
c. Vybírání vkladů za tyto soutěže a pokrytí nákladů na organizaci
(vedoucího soutěže, poplatky za online platformu). Do výše vkladů se
také může začlenit příspěvek na podporu fungování bridžových
organizací. V této problematice pracuje výbor ČBS na uzavření smlouvy
s platformou BBO a vytvoření virtuálního klubu, kde by se mohly turnaje
organizovat a vklady vybírat prostřednictvím této platformy.
d. Vedení soutěží kvalifikovaným vedoucím.
4) Přesunutí přípravy mládeže na online platformy a to nejen ve formě tréninků, ale
také ve formě dlouhodobých soutěží. Organizací jsou pověřeni repre trenéři
mládežnických kategorií.
Výbor ČBS vyzývá všechny své členy, aby dodržovali pravidla předepsaná vládou ČR. Jen
společně zvládneme tuto krizi překonat a vlastní disciplinovaností urychlíme návrat
k bridžovým stolům.
Děkujeme
Za výbor ČBS zapsal Milan Macura, dne 25. 10. 2020 (A: 4, N: 0, Z: 0)

