
Czech Bridge Tour 2012/13 

 

V posledních letech dost zřetelně klesá počet soutěžících na turnajích všech druhů a typů. 

Jedním z úkolů nového Ústředí ČBS je pokusit se s touto sestupnou tendencí něco udělat. Nejdříve 

jsme se sami sebe ptali, proč se to děje? Hlavním důvodem je, že je nás zkrátka méně. Vyprofilovala 

se sice skupina aktivních a ambiciózních jedinců, kteří jezdí stále, ale je poměrně malá. Možná je pro 

zbytek bridžistů odrazující malá šance na výraznější úspěch, možná příliš „vyhecované“ stresové 

soutěžní prostředí, ať už se to týká rozhodčích nebo soupeřů. Každopádně na turnaje jezdí stále tytéž 

tváře. Dalším důvodem poklesu účastníků na turnajích byl dost špatně konstruovaný termínovník. 

Bridžových akcí je za sezónu opravdu hodně a často existovala období, ve kterých bylo každý týden 

něco, a pak třeba dva měsíce nic. Pro tento ročník jsme přišli s dvěma opatřeními. 

Jednak jsme se pokusili rozvrstvit soutěže v termínovníku tak, aby v každém měsíci byla jedna 

opravdu významná a druhá méně důležitá. Snad je to krok správným směrem, vyžadoval spolupráci 

organizátorů jednotlivých soutěží, aby vyšli vstříc a v některých případech změnili už zažité termíny. 

 Druhým krokem je vyhlášení nové série párových turnajů, kterou jsme nazvali Czech Bridge 

Tour. Naším cílem je, aby na vybrané velké ceny (Znojmo, České Budějovice, Praha, Nové Město n. 

Met. a Czech Open v Pardubicích) přijelo opravdu hodně párů, aby to bylo prestižní klání. Rozhodli 

jsme se podpořit finančně pořadatele těchto velkých cen a rádi bychom přiměli všechno, co má ruce 

a nohy a umí hrát bridž, aby přijelo. Snažili jsme se vybrat bridžově nejoblíbenější místa a zároveň co 

nejvíce pokrýt bridžovou mapu republiky. Celá Czech Bridge Tour bude mít vlastní bodování a celkový 

vítěz bude řádně dekorován, odměněn (i finančně) a prezentován.  

Přijeďte tedy všichni prosím už v září do Znojma! Myslím, že je to nejlepší místo na zahájení 

takovéhoto seriálu! Už léta se zde spojuje bridž, víno a pohoda klášterního prostředí. Pozvánku 

s podrobnými informacemi naleznete zde. 

Předběžné termíny turnajů CBT: (sledujte termínovník ČBS) pro ev. aktualizaci termínů: 

 CBT1 VC Znojma   21-23.9.2012  páry, týmy, vedl. párák 

 CBT2 VC Prahy   20-21.10.2012  páry, týmy (možná) 

 CBT3 VC Český Budějovic  24.-25.11.2012  páry, týmy 

 CBT4  VC Nového Města n. Met. 18.-19.5.2013  páry, týmy 

 CBT5 VC Czech Open Pardubice 11.-14.7.2013  páry, týmy, 2 vedl. páráky 

   

http://www.bridgecz.cz/vc_zn12.htm
http://www.bridgecz.cz/Nulda/CT1213.pdf

