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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1.1 Za uspořádání přeboru dvojic s IMP hodnocením (dále přebor) odpovídá ÚČBS. 

1.2 Přebor organizuje a řídí pořadatel (kroužek) pověřený ÚČBS. 

1.3 Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže, Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi. 

1.4 Technické a organizační zajištění přeboru provádí ÚČBS nebo orgány jím pověřené. 

  

2. STRUKTURA A HODNOCENÍ SOUTĚŽE 

 

2.1 Přebor se hraje jako dvoukolový párový turnaj s IMP-ovým hodnocením. Počet rozdání v jednom kole 
soutěže musí být minimálně 24 a maximálně 33. 

2.2 Počet dvojic není propozicemi omezen. Omezení může stanovit pořadatel soutěže s ohledem na or-
ganizační možnosti. Omezení musí být předem uvedeno na pozvánce a musí povolovat účast mini-
málně 52 dvojic. 

2.3 Konkrétní systém uspořádání soutěže je věcí pořadatele (vedoucího) soutěže. Uspořádání 
musí zajišťovat, aby se každá dvojice utkala s co největším počtem, minimálně však s jednou 
polovinou všech soupeřů. 

2.4 Pořadatel musí zajistit spravedlivé nasazení dvojic do jednotlivých sekcí s přihlédnutím 
k aktuálnímu pořadí hráčů podle soutěžních bodů, získaným třídám jednotlivých hráčů a dal-
ším výkonnostním hlediskům. 

2.5 Hodnocení je IMP-ové podle propozic skupinové soutěže dvojic.  

2.6 Výsledné pořadí je dáno postupnou aplikací následujících kritérií: 

 - celkový průměr IMP na 1 rozdání 

 - vzájemný zápas resp. parciální tabulka ze vzájemných zápasů několika dvojic 

 - součet IMP proti nejlepším 3 dvojicím mimo skupinu, v níž se rozhoduje 

  

3. SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

3.1 Pozvánky je pořadatel povinen zveřejnit na internetových stránkách ČBS nejpozději pět týdnů 
před termínem soutěže. Přihlášky jsou účastníci povinni zaslat do termínu a způsobem stanove-
ným na pozvánce (např. prostřednictvím webového formuláře). Nepřihlášené dvojice lze do sou-
těže přijmout jen výjimečně, pokud to dovolí zvolený hrací systém soutěže. 

3.2 Pořadatel zajistí všechny potřebné hrací prostředky (namíchané krabice, bidding boxy, kon-
venční karty apod.) 

3.3 Pořadatel zajistí kvalifikovaného vedoucího turnaje. Na začátku soutěže stanoví pořadatel 
trojčlennou odvolací komisi. 

3.4 V soutěži je povinné používání konvenčních karet alespoň ve verzi mini-CC. 
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3.5 Přeboru se mohou zúčastnit hráči ČBS se zaplacenými členskými příspěvky (alespoň rekreač-
ními) nebo hráči registrovaní ve Slovenskom bridžovom zväzu (SBZ) podle Dohody o součinnosti 
uzavřené mezi ČBS a SBZ. dne 24. 1. 2005. Ostatní zahraniční hráči se mohou přeboru zúčastnit 
pouze za předpokladu, že se stanou členy ČBS (tj. zaplatí alespoň rekreační členský příspěvek ČBS 
při prezentaci do soutěže). 

3.6 Vklady do soutěže stanovuje pořadatel soutěže a budou zveřejněny na pozvánce. Hráči, kteří 
mají zaplacené příspěvky ČBS ve výši soutěžních příspěvků mají nárok na slevu 50 Kč ze stanove-
ných vkladů.  

3.7 První pár v celkovém pořadí soutěže získá titul Přeborník České republiky IMP dvojic, první tři 
páry získají věcné ceny (medaile, poháry). Mohou být rovněž vyhodnoceny nejlepší páry 
v kategoriích juniorů, mixů, seniorů apod. ÚČBS může rozhodnout i o vypsání finančních cen. 
Veškeré ceny budou zveřejněny na pozvánce soutěže. 

3.8 Výsledek přeboru zveřejňuje pořadatel okamžitě na internetu a zašle soutěžnímu referentovi 
ÚČBS spolu s příslušnou dokumentací do tří dnů po skončení soutěže. 

3.9 Ve shodě s kvalifikačním řádem jsou podle celkového pořadí soutěže (viz body 2.6., 2.9. a 
2.11) přidělovány soutěžní body až do celkového počtu 24 párů. 

3.10 Situace, na které tyto propozice nepamatují, řeší v období mimo soutěž soutěžní referent 
ÚČBS, během soutěže vedoucí soutěže resp. odvolací komise. Veškeré sporné situace musí být 
řešeny ve shodě s platným Soutěžním řádem ÚČBS a Pravidly. 

 

4. PLATNOST PROPOZIC 

4.1 Propozice platí od 1. 1. 2013. 

4.2 Propozice vydalo ÚČBS 14. 12. 2012 

 


