
Změna pravidel ve výplat ě kompenzací k celostátní lize – 
ročník 2011/2012 
  
Vzhledem k nedostatku financí ĆBS považuji za nutné změnit a upřesnit pravidla kompenzací v 
celostátní lize. Odůvodnění : 
Kompenzace mají nahradit mimopražským týmům část nákladů na cestovné a ubytování. Podle 
starých platných pravidel se výše kompenzace odvíjí od vzdálenosti z Prahy do sídla bridžového 
klubu, který je majitelem soutěžní licence v kilometrech. 
Teoreticky je možné, aby libovolný prvoligový nebo druholigový tým založil bridžový kroužek ve 
Frýdku-Místku, členové týmu do tohoto kroužku přestoupili a budou pobírat kompenzace ve výši 
8900 Kč. 
 
  

1) Pro výpočet kompenzace se zavádí pojem minimální vzdálenost v kilometrech (MV) jako 
menší vzdálenost z Prahy do místa klubu (vlastníka soutěžní licence), nebo z Prahy do místa 
trvalého bydliště. Z toho důvodu všichni kapitáni týmů, kteří požadují kompenzaci, doplní 
svou soupisku o místo trvalého bydliště každého hráče do 21.10.2011. Pokud některý 
z kapitánů soupisku v tomto smyslu nedoplní, má se za to, že na kompenzaci nereflektuje. 

2) Kompenzace se vyplácí za každý turnaj (hrací víkend) jednotlivě podle toho, kteří hráči 
týmu a kolik hráčů se turnaje zúčastní. Výplatní termín je buď neděle (druhý den hracího 
víkendu), nebo budou peníze zaslány do následujícího čtvrtka na udaný bankovní účet. 

3) Kompenzace se vyplácí maximálně za šest hráčů týmu. Pokud se turnaje (jednoho hracího 
víkendu) zúčastní více jak 6 hráčů, vyplácí se kompenzace těch nejvíce vzdálených 
(největší částky).  Pokud se turnaje zúčastní méně jak 6 hráčů, vyplácí se kompenzace 
pouze za zúčastněné hráče. 

4) Vyplácí se každého hráče 1,35 x MV. 
 
Pokud by šest hráčů bylo z místa klubu a zúčastní se všech tří turnajů, pak tým získá 3*1,35*6*km  
tj. o 5%více, než původní kalkulace. 
 
Příklad: 
Tým Logik Havířov BK Havířov: 
Jméno leg.č. trv.bydl. MV 1. turnaj 
Vachtarčík Daniel (2343) Havířov 380 513 
Večeřa Bohuslav (832) Olomouc 280 378 
Hájková Soňa (2380) Havířov 380 513 
Teichmann Lukáš (2462) Havířov 380 513 
Bielecki Piotr (2684) Polsko 380 513 
Šlachta Dušan  (7258) Rožnov p.Radh. 355 480 
                   2910 
Pokud se tito hráči zúčastní všech tří turnajů získá tým kompenzaci v celkové výši 8730 místo 
původních 9120. Rozdíl je způsoben tím, že dva hráči nejsou z Havířova. 
Další příklad 
Tým FAJA BK Uherské Hradiště. 
Jméno leg.č. trv.bydl. MV 1. turnaj 
 Frabša Zdeněk (926) Praha 0 0 
Kupková Lucie (878) Praha 0 0 
Nulíček Vladimír (1188) Praha 0 0 
Pavlík Lukáš (1329) Brno 220 300 
Emmer Jiří (2108) Plzeň 90 120 
Vlachová Karolína (2153) Uh.Hradiště 280 380 
  Celkem  800 
Pokud se tito hráči zúčastní všech tří turnajů získá tým kompenzaci v celkové výši 2400 místo 
původních 9120. Rozdíl je způsoben tím, že většina hráčů není z Uherského Hradiště. 



Týmy, které postoupí z finále 3. ligy do baráže o 2. ligu, získají  
příspěvek na dopravu (MV za každého hráče, maximálně za 6 hráčů) 
  
Přihlášky do soutěže a soupisky: 
Soupiska musí obsahovat Jméno, Příjmení, číslo legitimace  a obec trvalého bydlišt ě. 
Způsob předání je možný - osobní předání, zaslání poštou a elektronické zaslání do 21.10.2011 
Kontakt: Aleš Haman, Luční 156, Rebešovice, 664 61 Rajhrad   
alha@email.cz  
  


