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Národní odvolací výbor (NOV) Českého bridžového svazu se zabýval odvoláním družstva 
Dorost Havířov proti rozhodnutí odvolacího výboru ze dne 4. března 2012 ohledně rozdání číslo 3 
zápasu 7. kola III. celostátní ligy v utkání Dorost Havířov - Pacienti BKVS. 

Odvolání není datováno a došlo mailem 8. března 2012. Posléze bylo 12. března 2012 
doplněno odvolacím formulářem s popisem skutečností a rozhodnutím vedoucího. NOV odvolání 
přijal.  

Projednávání odvolání se za NOV se zúčastnili členové: 

• Tomáš Fořt, 

• Jan Volhejn, 

• David Vozábal. 

Rozhodnutí: 
• NOV potvrzuje rozhodnutí vedoucího turnaje ponechat v rozdání v platnosti výsledek 

dosažený u stolu. 

• Kauce bude vrácena.  

Zdůvodn ění: 
Strana NS se opomenutím alertovat dopustila porušení předpisu podle pravidla 40B2. NOV 

vzal v úvahu pravidlo 21B3, avšak jednomyslně rozhodl, že špatný výsledek neprovinilé strany je 
v plné míře (100%) důsledkem její chyby, ne důsledkem nesrovnalosti (i když chyba nastala po 
nesrovnalosti). Proto se NOV ztotožnil se stanoviskem vedoucího, že nedošlo k poškození, rozhodl 
ponechat v platnosti výsledek dosažený u stolu a potvrdil tak rozhodnutí vedoucího soutěže (12B). 

Rozhodnutí o vrácení kauce není odůvodněno žádnou mírou pochybnosti o neoprávněnosti 
odvolání, ale skutečností, že vzhledem k nefunkčnosti odvolacího výboru soutěže nemělo družstvo 
Dorostu Havířov jinou možnost podat odvolání než přímo k NOV. 

 



Doporu čení: 
• Na soutěžích ČBS by měl vždy být stanoven (případně doplněn) odvolací výbor, který bude 

akceschopný. 

• Poškozená strana se musí odvolat se proti rozhodnutí vedoucího jeho prostřednictvím na 
odvolacím formuláři ČBS do 30 minut po zpřístupnění oficiálních výsledků ke kontrole (92B) 
a 92C).  

• NOV řeší odvolání až v případě, že byly vyčerpány standardní opravné postupy (93). Zde 
NOV zastupoval normální odvolací výbor, což pravidla umožňují (93C2), ale tato možnost by 
měla být využívána jen sporadicky.  

 

 

 

Praha, 15. března 2012 

 

Za Národní odvolací výbor Českého bridžového svazu 

 

 

 

 

 _____________ ________________ ______________ 

 Tomáš Fořt Jan Volhejn David Vozábal  


