
ODVOLACÍ FORMULÁ Ř ČBS 
Tento formulář se používá k odvolání proti rozhodnutí rozhodčího či udělené pokutě nebo k návrhu na 
opravu výsledku. Musí být doručen hlavnímu rozhodčímu včas podle propozic soutěže. Odvolání 
doručené v jakékoli jiné formě nebude přijato. 

 

Rozhodčí: Daniel Vachtarčík Stůl:  3 

Sestava: 1 Kolo:  7 

    

 Jméno  Klub (země) 

Sever Martin Scháňka  BK VŠE 

Jih Václav Frank  BK VŠE 

Východ Lukáš Kolek  Havířov 

Západ Lucie Kohutová  Havířov 

    

 

Číslo rozdání: 3 Rozdávající: S Stav her: EW 

 

Odvolává se: ���� dvojice N-S  ⌧⌧⌧⌧ dvojice E-W 

 

 

 

 

 

1. nealertováno, v dohodě ale 5-5 piky a kára  
2. Blackwood 4A, pochopený ale jako 5A  
3. 0-3 z 5, pochopeno ze 4  
4. dotaz na krále, pochopeno jako dotaz na trumfovou dámu  

5. mám dámu, pochopeno jako 1-4 krále 

 

Výsledek u stolu:   12 zdvihů -100       (Výsledek u druhého stolu:  5♥W+1 -680) 

 

Podpis hráče (u družstev kapitána):    

 ♠♠♠♠: T9753 
♥♥♥♥: - 
♦♦♦♦: KQJ75 
♣♣♣♣: AJ2 
 

 

♠♠♠♠: A6 
♥♥♥♥: AKQ65 
♦♦♦♦: 83 
♣♣♣♣: Q754 
 

N 
 

W             E 
 
S 

 ♠♠♠♠: Q 
 ♥♥♥♥: JT8732 
 ♦♦♦♦: A 
 ♣♣♣♣: KT986 
 

  
♠♠♠♠: KJ842 
♥♥♥♥: 94 
♦♦♦♦: T9642 
♣♣♣♣: 3 

 

Dražba 
W N E S 

 - - Pass 

1♥ 3♣  1 4NT 2 Pass 

5♣ 3 Pass 5♦ 4 Pass 

5♠ 5 Pass 7♥ Pass 

Pass Pass   

    



Důvod pro podání odvolání (vyplní odvolávající se): 

_________________________________________________________________________________ 

Vzhledem k organizačním důvodům nebyl našemu družstvu poskytnut prostor pro vyjádření k 
odvolacímu výboru 1. stupně. Důvod pro podání odvolání včetně vyjádření Východu je obsažen v 
odvolání k NOV. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Popis faktů a rozhodnutí (vyplní rozhodčí): 

Nedorozumění ohledně významu hlášky 4NT a z toho plynoucí následná nedorozumění o zbytku 
dražby nesouvisí přímo s významem hlášky 3T, protože význam musí být v obou sekvencích 
stejný. Špatný výsledek byl dosažen nezávisle na nesrovnalosti. 

 

Rozhodnutí vedoucího: K poškození nedošlo, výsledek u stolu ponechán.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Předseda odvolacího výboru:  __ __                                _____________________ 

Členové odvolacího výboru: __ ____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Komentář odvolacího výboru: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Rozhodnutí odvolacího výboru: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Kauce: ���� bude vrácena      ���� nebude vrácena 

 

Podpis předsedy odvolacího výboru: 

 

 

Datum projednávání:                              
 
 

 


