
 

Pokyny a doporučení (formou Q&A) 

S kým mám hrát v tomto kole? 

Rozpis zápasů najdete zde – bude aktualizován vždy v neděli večer (po 20:00). Nasazení do prvního 

kola bude rozlosováno, nasazení do dalších kol bude švýcarské (s opakováním) podle aktuálního po-

řadí daného propozicemi turnaje (počet výher, skóre na sety, skóre na IMPy).  

Mám poslat první výzvu soupeři já nebo čekat, až mě vyzve on? 

První výzvu by měl aktivovat hráč uvedený v rozpise jako první (domácí). Prosím, učiňte tak co nejdří-

ve, pokud možno hned v pondělí, aby bylo na sehrání výzvy dostatek času. Výzvu může samozřejmě 

aktivovat dobrovolně i hráč uvedený v rozpise jako druhý (host). 

Mám sehrát výzvu jako první nebo čekat na soupeře? 

Protože je takticky výhodnější sehrát výzvu jako druhý v pořadí, kdy vám bude znám průběžný stav po 

jednotlivých sehraných partiích, je v propozicích stanoveno, že první výzvu by měl sehrát nejprve 

hostující hráč (uvedený jako druhý v pořadí v rozpisu utkání), odvetnou výzvu naopak domácí hráč 

(uvedený jako první v rozpisu utkání) a ev. rozhodující třetí výzvu opět nejprve hostující hráč. Pokud 

vám to nevadí, můžete samozřejmě toto pravidlo porušit a nečekat na to, až výzvu sehraje soupeř. 

Snažte se výzvu sehrát jako celek (pokud možno všech pět rozdání v jednom celku) a příliš netaktizuj-

te. FB dává na sehrání výzvy až 3 dny od jejího vyhlášení, počítejte ale s tím, že možná budete 

v daném týdenním kole muset sehrát 3 výzvy, tak ať to stihnete, Doufám, že se se soupeřem dohod-

nete, ve sporných případech se obraťte na vedoucího soutěže (vnulicek@gmail.com) 

Dohráli jsme první výzvu, co dál? 

Hned po dohrání první výzvy zaktivujte výzvu odvetnou – nejlépe ten hráč, který první výzvu dohrál 

jako druhý (což by měl být podle propozic domácí hráč). Opět neváhejte se sehráním odvetné výzvy, 

měl by ji tentokrát jako první sehrát domácí hráč, ale nemusíte jako host na něj čekat. Opět se snažte 

sehrát výzvu vcelku, pokud to okolnosti nedovolí, můžete samozřejmě hrát po částech, ale příliš ne-

taktizujte. Počítejte s tím, že v případě remízy budete muset hrát ještě výzvu rozhodující, snažte se 

proto odvetnou výzvu dohrát nejpozději v pátek, abyste ev. měli víkend na výzvu rozhodující. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f8_HvWO2YPrX8qLx04yRZdGa8XI0-dsQx0M3fvC7hg0/edit?usp=sharing
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Budeme hrát rozhodující třetí výzvu? 

Třetí výzva se hraje v daném kole základní části jen při nerozhodném stavu 1:1 na výzvy (tj. pokud 

jednu výzvu vyhrál domácí a druhou hostující hráč nebo v případě dvou nerozhodných výzev), je li 

stav 1,5:0,5 nebo 2:0, třetí výzva se nehraje. 

Jak evidovat výsledky výzev? 

Pro evidenci výsledků slouží tento formulář. Výsledky prosím zadávejte pro každou výzvu (set) zvlášť. 

Zodpovědný za zadání výsledku je domácí hráč, optimálně výsledek zapište hned po dohrání výzvy. 

Zapisujte důsledně i výsledek na IMP, který může být důležitý pro stanovení aktuálního a celkového 

pořadí. Výsledky kola, pořadí a nové nasazení budou k dispozici vždy v neděli večer na této stránce.  

Výsledky zadávejte nejpozději do neděle do 20:00, nebude-li výsledek zadán, bude výzva považována 

za nesehranou a budete mi muset následně nahlásit, v čí prospěch bude výzva skrečována. Snažte se 

prosím těmto situacím vyhnout a výzvy odehrát co nejdříve v týdnu, abyste ev. stihli i třetí rozhodující 

výzvu, pokud byste ji v daném kole museli hrát. 

Co bude následovat po základních kolech soutěže? 

Základní (švýcarská část) soutěže je naplánována na 6 kol, Následovat bude část play-off, všichni hráči 

budou rozděleni podle konečného pořadí základní části do skupin po čtyřech, v každé skupině se bu-

de semifinále a finále, tentokrát na 3 vítězné výzvy (ev. možný vítězný stav 2,5:1,5 nebo 2,5:0,5). 

Všichni si tedy zahrají i play-off zápasy o konečné umístění. 

Co dělat, když nebudu moci soutěž dohrát? 

Oznamte to co nejdříve (nejlépe před nasazením do dalšího kola) vedoucímu soutěže. Pokud např. 

nebude moci hrát jen jedno kolo, dostanete za něj nula bodů (a -15 IMPů za každou výzvu, tj. 0:30 na 

IMPy) a následně můžete v soutěži pokračovat dalším kolem. 

 

 

 

Web soutěže: nulda.bridgecz.cz/FBCC.html 

Vedoucí soutěže: Vladimír Nulíček    vnulicek@gmail.com    731 461 713 
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