
 
  

 Funbridge Challenge Cup je soutěž jednotlivců probíhající na platformě Funbridge. Aktuálně 
je omezená na juniorské kategorie hráčů.  

 Přihlášky budou uzavřeny k termínu 13. 2. 2021 – seznam přihlášených hráčů je zde. Pokud 
se ještě chcete přihlásit, ev. odhlásit, oznamte mi to prosím do tohoto termínu mailem. 

 Jednotlivé zápasy budou probíhat jako klasické výzvy (challenges) na platformě Funbridge, 
každá výzva se hraje na 5 rozdání.  

 Soutěž se bude skládat ze základní části a nadstavby.  

 Základní část se bude hrát na 6 kol švýcarským způsobem s nasazováním do dalšího kola vždy 
podle aktuálního pořadí, nasazení do prvního kola bude určeno losem.  

 První kolo začne v pondělí 15. 2., nasazení bude na webu k dispozici 14.2. večer  

 Nadstavbová část bude organizována ve skupinách po čtyřech podle pořadí po 6. kole zá-
kladní části, bude se hrát play-off systémem – semifinále s nasazením křížem (1-4 a 2-3), ná-
sledně finále a zápas o umístění.  

 Zápasy v základní části soutěže se budou hrát na 2 výzvy (v případě remízy v jedné výzvě pak 
stačí k vítězství výhra ve zbývající výzvě, tj. šachovou terminologií stav 1,5:0,5 po dvou sehra-
ných výzvách). Za stavu 1:1 se hraje výzva rozhodující, je-li tato nerozhodná, pak je neroz-
hodné i celé utkání (stav 1,5:1,5).  

 Jednotlivá kola základní části soutěže se budou hrát v týdenních intervalech tak, že se v kaž-
dém kole sehraje vždy jedno utkání na 2 vítězné výzvy.  

 Výzvy proveďte co nejdříve (nejlépe hned v pondělí), vyzvat k první výzvě by měl hráč uvede-
ný v rozpisu jako první (domácí). Ke druhé výzvě by následně měl vyzvat hráč uvedený v roz-
pisu jako druhý (host), u třetí výzvy platí totéž co u výzvy první. 

  Hráč, který výzvu obdrží, by na ni měl neprodleně reagovat (přijmout ji), aby bylo možno za-
čít výzvu sehrávat a po jejím přijetí ji včas sehrát (optimálně do 24 hodin po přijetí výzvy).  

 První výzvu má povinnost sehrát jako první hráč uvedený jako host (druhý v pořadí v rozpisu 
zápasů), odvetnou výzvu naopak musí sehrát jako první hráč uvedený jako domácí (první v 
pořadí v rozpisu zápasů), ev. třetí výzvu musí opět sehrát jako první hostující hráč.  

 Výsledky zapisujte do tohoto online formuláře – každou výzvu zapisujte zvlášť vč. rozdílu v 
IMP, což je pomocné kritérium pro následné nasazení. Výsledky výzev zadejte nejpozději v 
neděli do 20:00, aby bylo možno vytvořit včas nasazení do dalšího kola.  

 Nasazení do dalšího kola bude připraveno vždy v neděli večer.  

 Kritéria pro stanovení aktuálního pořadí jsou tato:  

o Celkový počet výher  

o Celkové skóre na „sety“, tj. vyhrané vs. prohrané jednotlivé výzvy  

o Celkový rozdíl IMPů ze všech sehraných výzev  

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gw--fUX3Xsjez0uK4GNC8Z1jPb4kqKIZ6X9ISwvd8lo/edit?usp=sharing
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 Jednotlivé zápasy nadstavbové části se budou hrát na 3 vítězné sety (ev. k vítězství stačí stav 
2,5:1,5 po čtyřech sehraných výzvách resp. 2,5:0,5 po třech sehraných výzvách).  

 Rozhodující pátá výzva se hraje pouze za stavu 2:2, pokud je i pátá výzva remízová o vítězi 
příslušného zápasu rozhoduje celkový rozdíl IMPů ze všech pěti sehraných výzev (pokud by i 
ten byl shodný, pak je nutno sehrát ještě další rozhodující výzvu) 

 O tom, kdo má výzvu aktivovat, kdo přijmout a sehrát jako první platí totéž, co pro základní 
část – liché výzvy aktivuje domácí hráč a povinnost sehrát je jako první má host, u sudých vý-
zev je to naopak. 

 

 

Ev. dotazy a připomínky směřujte na administrátora soutěže V. Nulíčka (vnulicek@gmail.com)  
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