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Nominační kritéria pro ME malých federací 
v Montecarlu 

 
V roce 2017 je dalším turnajem reprezentace v kategorii Open tradiční Mistrovství Evropy 

malých federací (ESFG), které se letos koná od 21. do 23. listopadu v Montecarlu. 

Informace o soutěži jsou k nalezení na stránce EBL.  

Za účelem nastavení standardního a transparentního postupu pro budoucí reprezentační 

příležitosti vyhlašuje Výbor ČBS následující nominační kritéria pro zájemce o reprezentaci 

na letošním ESFG. Výbor ČBS preferuje nominování celého týmu a žádá tak zájemce, aby 

ve lhůtě do 15. 9. 2017 zasílali na ucbs@seznam.cz přihlášku celého týmu (4 – 6 osob), 

který má o reprezentování ČR na ESFG 2017 zájem. Podmínkou přihlášky je, aby: 

- každý člen přihlašovaného týmu musí mít zaplacené soutěžní členství v ČBS pro 

sezonu 2016/2017; 

- všichni hráči týmu v součtu získali alespoň 300 SB za poslední 3 ukončené sezóny 

(tedy 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016; údaje najdete na matrice ČBS v profilu 

hráče - odehrané turnaje); 

- podmínkou účasti v kvalifikaci je zaplacení vkladu do kvalifikace; vklad do 

kvalifikace musí být zaplacen nejpozději spolu s podáním přihlášky týmu, a to 

bezhotovostně na bankovní účet ČBS č. 51-0689240257/0100; ve zprávě pro 

příjemce platby bude uveden název týmu a složení týmu; vklad činí 4.000,- Kč za 

tým; 

- vklady (v případě přihlášení alespoň 2 týmů) budou použity pro úhradu nákladů 

na kvalifikační turnaj (odměna vedoucího turnaje, příprava rozdání, nájem sálu a 

stolů se zástěnami); zbývající část vkladů po úhradě nákladů na kvalifikační turnaj 

připadne vítěznému týmu jakožto příspěvek na náklady účasti na ESFG; 

- Výbor ČBS se zavazuje zveřejnit vyúčtování plateb přijatých i vynaložených 

v souvislosti s kvalifikačním turnajem nejpozději do 31. 10. 2017; 

- nebudou-li výše uvedené podmínky přihlašovaným týmem splněny, nebude 

tento tým do kvalifikačního turnaje připuštěn. 
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Kvalifikační turnaj: 

1. Při přihlášení jednoho týmu získává tento tým automaticky právo reprezentovat 

na ESFG 2017. 

2. Při přihlášení dvou a více týmů získává právo reprezentovat vítěz kvalifikace 

(nedohodnou-li se přihlášené týmy na jiném termínu, uskuteční se kvalifikace ve 

dnech 7. – 8. 10. 2017 v prostorech BKP), přičemž: 

a. pokud se přihlásí 2 týmy, uskuteční se zápas na 64 rozdání (v sobotu 7. 

10.); v případě nerozhodného výsledku po 64 rozdáních týmy odehrají 

dodatečný zápas na 8 rozdání (a to případně opakovaně, pokud i 

dodatečný zápas skončí nerozhodným výsledkem); 

b. Pokud se přihlásí 3 týmy, tak: 

i. týmy odehrají v základní části 2 zápasy každý s každým na 20 

rozdání (v sobotu 7. 10.); výsledky zápasů budou přepočteny na 

VB;  

ii. týmy, které se po základní části umístí na 1. a 2. místě odehrají 

finálový zápas na 64 rozdání (v neděli 8. 10.); vítěz základní části 

bude mít carry over do finále ve výši 10,1 IMP. 

c. Pokud se přihlásí 4 týmy, tak: 

i. týmy odehrají v základní části zápasy každý s každým na 20 

rozdání (v sobotu 7. 10.); výsledky zápasů budou přepočteny na 

VB;  

ii. týmy, které se po základní části umístí na 1. a 2. místě odehrají 

finálový zápas na 64 rozdání (v neděli 8. 10.); vítěz základní části 

bude mít carry over do finále ve výši 10,1 IMP. 

d. Pokud se v rámci kategorie přihlásí více než 4 týmy, bude hrací schéma 

oznámeno do 25. 9. 2017. 

V případě, že se do 15. 9. 2017 nepřihlásí ani jeden tým, mohou se následně, do 15. 10. 2017, 

přihlašovat dvojice, kdy tato dvojice musí v součtu splňovat podmínku 150 SB získaných za 

poslední 3 sezóny (viz výše).  Jako reprezentační tým ČR budou nominovány 2 dvojice 

s nejvyšším součtem získaných SB za poslední 3 sezóny. 

Příspěvek ČBS 

ČBS přispěje reprezentačnímu týmu na úhradu části nákladů částkou 16.000,- Kč. 

Za výbor ČBS sepsal Jan Martynek 
 
V Praze, dne 15. 8. 2017 
 
 
 


