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Celostátní liga 2019
ÚVODNÍ INFORMACE

Termíny turnajů
5. – 6. leden 2019
12. – 13. leden 2019
9. – 10. březen 2019
16. – 17. březen 2019
6. – 7. duben 2019
13. – 14. duben 2019
11. – 12. květen 2019

úroveň
1. celostátní liga
2. celostátní liga
2. celostátní liga
1. celostátní liga
1. celostátní liga
2. celostátní liga

říjen 2019
3. celostátní liga
prosinec 2019

soutěž
1. turnaj základní části
1. turnaj základní části
2. turnaj základní části
2. turnaj základní části
3. turnaj základní části
3. turnaj základní části
finále 1. celostátní ligy
baráž o 1. celostátní ligu
regionální část
finále

místo
BK Praha
BK Praha
BK Praha
BK Praha
BK Praha
BK Praha
bude upřesněno

Družstva
Na základě výsledků minulého ročníku soutěže a rozhodnutí o řešení mimořádné situace jsou držiteli
soutěžních licencí 1. a 2. cs. ligy pro tento ročník následující družstva (startovní čísla byla přidělena na
základě pořadí v minulém ročníku soutěže).
1. celostátní liga
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

družstvo
Acol
JaS
Baník Havířov
P. S.
Ó Leitermann
Black Cats
Star
Trumf
Chaos
Callimero

2. celostátní liga
klub
BKP
VŠ
HAV
BKP
UHR
BKP
BKP
BKP
CHB
BKP

kapitán
Kurka
Hebák
Kolek
Vozábal
Žylka
Emmer
Křížek
Kopřiva
Hlaváč
Vrkoč

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

družstvo
NMM
Logik
Pernštejn
Triga
SUKL
ESO
Elán

klub
NMM
HAV
PAR
BKP
BKP
BRN
HAV

kapitán
Baláš
Hájková
Diblík
Hradil
Laštovička
Haman
Gabriel R.

tři nejlépe umístěná družstva ve finále 3. cs. ligy
(8. – 9. prosince 2018 v Praze)

Kapitán je povinen do 21. prosince 2018 navést soupisku svého družstva do Matriky ČBS.

Hráč neuvedený na soupisce nesmí za družstvo nastoupit. Kapitáni jednotlivých družstev mají
zodpovědnost za to, že všichni hráči uvedení na soupisce mají nejpozději k datu konání prvního turnaje
základní části příslušné úrovně soutěže zaplaceno soutěžní členství v ČBS (hráči 3. cs. ligy musí mít
zaplaceno alespoň rekreační členství).
3. celostátní liga
Česká i moravská družstva se do regionální části 3. celostátní ligy přihlašují společně přes Matriku ČBS.
Datum a místo konání soutěže stanoví Výbor ČBS nejpozději 1. června 2019.
Přihlašování do soutěže bude probíhat od 1. června do 10. září 2019.
Rozdělení družstev do regionálních skupin a určení místa konání regionálních turnajů bude upřesněno po
uzavření přihlášek. Podle počtu přihlášených družstev bude rovněž rozhodnuto o rozpisu zápasů
jednotlivých regionálních turnajů.

Startovné
Startovné do 1. a 2. celostátní ligy je 6 000 Kč. Startovné se platí bankovním převodem na číslo účtu ČBS:
51-0689240257/0100 (Komerční banka) nejpozději do tří dnů před konáním prvního turnaje základní části
soutěže. Jako variabilní symbol použijte kombinaci čísla ligy a čísla vašeho družstva (např. 0109 – družstvo
Chaos – 1. liga – družstvo číslo 9). Do zprávy pro příjemce uveďte, za které družstvo startovné platíte.
Základní startovné do 3. celostátní ligy je 800 Kč, družstva, která postoupí do finálového turnaje, pak
hradí dodatečné startovné ve výši 800 Kč a totéž následně platí pro družstva, která hrají baráž o 2. ligu.
Startovné je splatné rovněž výhradně bezhotovostně na výše uvedené číslo účtu nejpozději 3 dny před
konáním příslušného turnaje.

Propozice soutěže
Aktualizované propozice platné od sezóny 2019 naleznete zde.

Konvenční karty
Dvojice, které používají hnědé konvence nebo vysoce umělé systémy, jsou povinné odeslat k uveřejnění
svou konvenční kartu, a to nejpozději do 21. prosince 2018 na adresu ucbs@seznam.cz.

Dopravní kompenzace
Za účast na jednotlivých turnajích základní části celostátní ligy přísluší mimopražským družstvům 1. a 2.
celostátní ligy dopravní kompenzace.
Nárok na dopravní kompenzaci mají pouze družstva, jejichž soutěžní licence náleží BK mimo Prahu.
Dopravní kompenzace jsou vyčísleny na jednotlivé turnaje podle toho, kteří konkrétní hráči se daného
turnaje ligy zúčastnili, maximálně však dopravní kompenzace náleží šesti hráčům za daný turnaj. Nárok na
dopravní kompenzaci mají pouze ti hráči, kteří nemají trvalé ani přechodné bydliště v Praze, ani zde trvale
nepracují nebo nestudují (za uvedení této skutečnosti jsou zodpovědní kapitáni družstev). Dopravní
vzdálenost, za níž se vyplácí kompenzace, se stanoví jako menší z těchto dvou údajů: vzdálenost

(skutečného) místa bydliště hráče od Prahy resp. vzdálenost místa, kde je registrován BK, který je
držitelem soutěžní licence družstva, od Prahy (vzdálenosti jsou určeny podle serveru maps.google.cz).
Celková výše dopravních kompenzací je stanovena Výborem ČBS na částku 12.000,- Kč na jeden turnaj.
(Turnajem se v této části rozumí dva víkendy, během nichž jsou odehrány ekvivalentní části 1. a 2. celostátní ligy.)

Tato částka se rozpočítá mezi jednotlivá družstva podle procentního podílu jejich nároku na celkových
kompenzacích v kilometrech dopravní vzdálenosti. Dopravní kompenzace jsou vypláceny za celé družstvo
na bankovní účet, z něhož bylo zasláno startovné do ligy. Pokud si družstvo žádá, aby byly tyto
kompenzace posílány na jiný účet, je to nutno uvést v žádosti o vyplacení kompenzace.
(Formulář žádosti o vyplacení kompenzace vyplňuje kapitán družstva na každém ligovém turnaji, uvádí v něm hráče
a příslušné kilometrické vzdálenosti, pro něž kompenzaci žádá a prostřednictvím vedoucího soutěže odevzdává
členovi Výboru ČBS odpovědnému za vyplácení dopravních kompenzací.)

Dopravní kompenzace jsou zasílány do 14 dnů od termínu konání daného turnaje.
Dopravní kompenzace nepřísluší družstvům 3. celostátní ligy a nevyplácejí se rovněž za finálový turnaj
1. celostátní ligy a za baráže o 1. a 2. celostátní ligu.

V Hluku 1. prosince 2018

za Výbor ČBS
Adam Kubica

