
Skupinová soutěž „A“ BK Praha 
Propozice soutěže (aktualizace platná od cyklu Podzim 2017) 

 
 

1. Hrací schéma 

Základní organizační jednotkou Skupinové soutěže „A“ BK Praha (BKP) je 6-členná skupina. Pololetní 
běh soutěže je rozdělen na dva cykly. Nejprve se 6-členné skupině odehraje 5 zápasů každý s každým, 
potom dojde k výměně dvojic (dílčímu postupu a sestupu) a poté se odehraje dalších 5 zápasů. Pořadí 
po dvou 5-kolových cyklech je výsledné pořadí za pololetí, které je předmětem klasifikace.   
Soutěž je vícestupňová, přístupná pro všechny členy ČBS na základě předchozí kvalifikace, kterou je 
skupinová soutěž „B“.  
 
 

2. Organizace skupin 
A01   (6 dvojic)  Stoly 1 až 3  
A11,A12  (2x  6 dvojic)  Stoly 4 až 9  
A21,A22  (2 x 6 dvojic)  Stoly 10 až 15  
A31,A32  (2 x 6 dvojic)  Stoly 16 až 21 
A41,A42,A43,A44 (4 x 6 dvojic)  Stoly 22 až 33 
 
V druhé polovině cyklu jsou „sestupové“ skupiny označeny písmeny A51,A52 
A41,A42  (2 x 6 dvojic)  Stoly 22 až 27 
A51,A52  (2 x 6 dvojic)  Stoly 28 až 33 
 

3. Postupy a sestupy 
Dále uvedené počty postupujících a sestupujících platí pro postupy a sestupy v polovině cyklu a rovněž 
určují nárok na zařazení do skupin v následném běhu soutěže.  
 

Ze skupiny Do skupiny  
(a zpět) 

Počet dvojic 

A01 A11,12 1 + 1 
A11,12 A21,22 2 + 2 
A21,22 A31,32 2 + 2 
A31,32 A41,42,43,44 2 + 2 / 1 + 1 + 1 + 1 

 
V polovině cyklu se skupiny A41 až A44 rozdělí na skupiny A41,A42 (postupové) a skupiny A51,A52 
(sestupové). Do sestupových skupin A51, 52 jsou zařazeny dvojice, které se v polovině běhu ve 
skupinách A41 až A44 umístily na 4.-6. místě:  
 
A41,42,43,44 A51,52 3 + 3 + 3 + 3  
  
Dvojice umístěné na posledním místě v sestupové skupině ztrácejí nárok na zařazení do dalšího běhu 
soutěže. 



 

4. Přihlášky  
Předpokládá se, že pokud dvojice neoznámí vedoucímu soutěže změnu, dvojice pokračuje beze změny 
složení v následujícím běhu. Pro přihlášky do soutěže může vedení klubu BKP vydat upřesňující pokyny 
bezprostředně před zahájením každého pololetního běhu. 
Při zařazení do skupin A11 až A44 postupuje podle pevného klíče, analogicky podle příkladu: 5.A11<-
>1.A21, 6.A11<->2.A22, 5.A12<->1.A22, 6.A12<->2.A21. Skupiny A41 až A44 se doplní dvojicemi, 
které se kvalifikovaly v předchozí kvalifikaci, nebo získaly právo účasti na základě divoké karty. 
Nasazení do skupin A41 až A44 se provádí s přihlédnutím k co největší obměně dvojic mezi skupinami. 
Na základě požadavku hráčů může vedoucí provést záměnu dvojic mezi paralelními skupinami tak, aby 
se minimalizoval počet odkladů 1. kola soutěže. 
 

5. Vklady  

Vedení klubu BKP vyhlásí před počátkem každého běhu soutěže výši vkladů a případné slevy. Vklad do 
soutěže je vkladem za dvojici. Vklad na celý pololetní běh je splatný na místě při prezentaci dvojice před 
začátkem běhu a v případě nedokončení soutěže se nevrací. 
 

6. Nástupnictví, zařazení nových dvojic 

Dvojice může ukončit svoji účast v soutěži v polovině cyklu soutěže, avšak vzdává se tak práva na 
zařazení do jiné než základní skupiny v dalším cyklu soutěže.  
Nárok na zařazení do dalšího cyklu soutěže v závislosti na dosaženém umístění dvojice v předchozím 
cyklu (“místo”) má ten člen dvojice, který současně splňuje tyto podmínky 
- byl základním členem dvojice na jejím počátku, tj. přihlásil se do soutěže  
- sehrál alespoň 50% utkání cyklu soutěže. 

Pokud mají podle předchozího odstavce nárok oba členové dvojice a nedojde-li mezi nimi k dohodě o 
nástupnictví, potom na místo má nárok hráč, který (kriteria řešení rovnosti platí v uvedeném pořadí) 
- byl členem (předchůdcem) uvedené dvojice a kritéria uvedená výše splňoval rovněž v předchozím 

pololetním cyklu 
- je platným členem BKP, s uhrazenými klubovými příspěvky, k datu zahájení 1. kola nového cyklu 

soutěže a byl jím v průběhu dvou předcházejících pololetní cyklů soutěže 

Nedojde-li k vyřešení nástupnictví podle uvedených pravidel, místo se uvolní. Pokud dojde k uvolnění 
místa, pak  
- počet sestupujících se snižuje o jednu dvojici  
- v případě dodatečné potřeby postupuje více dvojic 

Nové dvojice mohou být do soutěže zařazovány výlučně do základní skupiny. Při udělení „divoké karty“ 
pro novou dvojici rozhodují kriteria 

- aktuální členství v BKP a historická délka členství obou hráčů v BKP 
- délka předchozí účasti v soutěži obou hráčů 
- výkonnostní třída obou hráčů 
Konečné rozhodnutí o zařazení nové dvojice náleží Výboru BKP.  



7. Náhradníci 

A.  Náhradníkem za právoplatného člena dvojice na nejvýše 25% rozdání jednoho kola (7 rozdání) 
může být libovolný hráč – člen ČBS bez omezení výkonnosti, bez dalších omezení. Vedoucí soutěže 
může povolit účast hosta – nečlena ČBS. 
 
B.  Náhradníkem za právoplatného člena dvojice na celé kolo, nejvýše však dvě kola z pětikolové části 
cyklu, může být libovolný hráč - člen ČBS, jehož výkonnost je stejná nebo nižší než výkonnost 
nahrazovaného hráče. Ve výjimečných případech vedoucí soutěže může povolit účast hosta – nečlena 
ČBS. Vedoucí soutěže může povolit účast náhradní dvojice složené z členů ČBS, přičemž omezení 
výkonnosti se uplatní na každého nahrazovaného hráče zvlášť. Výkonností hráče se rozumí třída hráče 
podle známé klasifikace hráče za minulé klasifikační období. Mistrovské stupně v rámci skupin Klubový 
mistr, Regionální mistr a Národní mistr/Velmistr se pro tento účel vzájemně rovnají. 
 
C. Nastoupí-li náhradník, který nesplňuje podmínky na více než 25% rozdání kola, nebo nastoupí-li 
jakýkoli náhradník ve více kolech, než jak je povoleno v odstavci B, bude dvojice v daném kole 
pokutována 2 VB. 
 
D. Vedoucí soutěže povolí opodstatněnou změnu ve složení dvojice v průběhu cyklu, avšak nepovolí 
žádné výjimky bez vážného důvodu. 
 
 

8. Předehrávaná a dohrávaná utkání, nesehraná a neplatná utkání. 

Utkání prvního až čtvrtého kola obou částí cyklu lze dohrát a utkání všech kol lze předehrát tak, aby 
před závěrečným kolem obou části cyklu byl výsledek dohrávaného nebo předehrávaného zápasu 
znám vedoucímu soutěže. Na dohrávku ani předehrávku však není z titulu propozic žádný nárok. 
Odpovědnost za výpočet a zveřejnění výsledku leží na dvojici, z jejího popudu se utkání dohrává nebo 
předehrává, včetně odpovědnosti za vyřešení případných odvolání. Závěrečná kola obou částí cyklu 
nelze dohrát. Povinností odkládající dvojice je provést zápis o odkladu do elektronického formuláře na 
internetových stránkách klubu s uvedením termínu a místa dohrávky (pokud proběhne mimo BKP).  
Předehrávaná a dohrávaná rozdání se hrají v soutěžích se stejným způsobem hodnocení, sehraná na 
24 až 32 rozdání a přepočtená na VB ve shodě s platným Soutěžním řádem ČBS (SŘ) - kontinuální 
škála převodu IMP – VB. Podmínky dohrávek, zejména možné termíny a přípravu náhodných rozdání, 
oznamuje Výbor BKP samostatným ohlášením. 

Nesehrání závěrečného utkání, případně nesplnění podmínek pro jeho předehrání, se hodnotí jako 
utkání nesehrané z viny jedné nebo obou dvojic, s následkem sankcí podle pravidla 6.2.8 SŘ. 

Nesehraná a neplatná utkání jsou řešena ve shodě s pravidlem 6.2.9 SŘ. Utkání neuskutečněné 
v běžném ani náhradním termínu je skrečováno v neprospěch dvojice, která nesehrání v řádném 
termínu způsobila. 
 

9. Hrací schéma. Počet rozdání a Oběh krabic.  

Utkání se hrají na 28 rozdání. Počátek kola je v 17:45. Je požadováno, aby se hráči dostavili ke stolu 
určenému podle rozpisu soutěže 5 minut před začátkem kola. V případě zdůvodněné potřeby a na 
základě předchozího oznámení vedoucímu soutěže může vedoucí určit individuální začátek dílčího 
utkání; celková hrací doba se však neprodlužuje. Vedoucí soutěže požádá hráče obou dvojic, aby 
spojeným úsilím nahradili vzniklé zpoždění. Pokud zpoždění není kompenzováno, je jedno rozdání (při 
zpoždění do 15 minut) nebo dvě rozdání (při zpoždění nad 15 minut) skrečováno a  pokutováno dle 



bodu 5.1. SŘ ve prospěch neprovinilé dvojice. Na návrh dvojice soupeře může vedoucí soutěže od 
pokuty upustit.  
Dvojice, které jsou na počátku utkání přítomné v hrací místnosti, avšak bez zřejmého důvodu nezahájí 
hru, budou disciplinárně pokutovány podle příslušného pravidla MP2017.  
Čekací doba je 30 minut. Nesehraná rozdání z viny jedné dvojice budou pokutována podle bodu 5.1. 
SŘ (-3 IMP).  
Oběh krabic je realizován samostatně ve dvou okruzích: ve skupinách A01-A22 a ve skupinách A32-
A44(A52) - viz Organizace skupin. Výsledky se hodnotí porovnáním s průměrem po eliminaci 10+10% 
extrémních výsledků za každý okruh samostatně, s následným převodem na VB podle platných pravidel 
ČBS, viz např. http://www.bridgecz.cz/ucbs/VP-IMP.pdf. Oba okruhy hrají identická, předem připravená 
náhodná rozdání.  
 
Jednotlivá utkání každého cyklu se hrají podle uvedeného rozpisu: 

 
 Hrací schéma: 
1.k. 1 – 6; 4 – 3; 2 – 5 
2.k. 5 – 1; 3 – 6; 4 – 2 
3.k. 1 – 4; 2 – 3; 6 – 5 
4.k. 3 – 1; 6 – 2; 5 –4 
5.k. 1 – 2; 3 – 5; 4 –6 
 

V sudých skupinách (A12,A22,A32,A42,A44,A52) jsou dvojice posazeny oproti standardnímu rozpisu na 
opačných linkách. Pro druhou polovinu cyklu se čísla dvojic přidělují na základě výsledků prvé poloviny 
cyklu. 
 
10. Klasifikace dražebních systémů a konvenční karty  
Užití VUS (vysoce umělých systémů) = HUM (highly articial methods) podle definice WBF je zakázáno. 
V případě sporu rozhodne o používání konkrétního systému Výbor BKP.  
Hnědé konvence (HK) jsou povoleny za podmínek náležitého objasnění. Úplný popis HK, tj. popis HK 
spolu s navrženou obranou proti HK ve formě doplňkové karty je nedílnou součástí konvenční karty. 
Dvojice používající HK jsou povinny předat jednu kopii úplného popisu HK vedoucímu soutěže nebo ji 
zveřejnit na internetových stránkách klubu. 
V soutěži jsou předepsány konvenční karty ČBS podle platných ustanovení SŘ. Každá dvojice předá 
soupeřům dva exempláře konvenční karty nejméně 5 minut před začátkem utkání a výslovně soupeře 
upozorní na případné používání HK. Nesplnění povinnosti předat řádně vyplněnou konvenční kartu 
v uvedeném termínu oznámené vedoucímu soutěže, případně nesplnění povinností vyplývajících 
z používání HK má za následek disciplinární pokutu podle § 90 MPSB.  



11. Řešení rovností, klasifikační body 
 
K přepočtu IMP na VP se použijí kontinuální převodní tabulky. 

O celkovém pořadí za pololetí rozhoduje pořadí v druhém běhu pololetního cyklu soutěže:  
1) celkový počet VB,  
2) vzájemný zápas resp. tabulka vzájemných zápasů,  
3) lepší pořadí v prvé polovině běhu (vyšší skupina znamená vždy lepší pořadí). 

Na základě pololetního cyklu soutěže jsou přidělovány klasifikační body. Soutěž je hodnocena jako 
vícestupňová s přímým postupem a sestupem. Stejná místa v paralelních skupinách se hodnotí jako 
dělené umístění.  
Při řešení rovností mezi dvojicemi se stejným umístěním z paralelních skupin pro účely postupu/sestupu 
se použije podíl VB dané dvojice a VB nejbližší již postupující nebo sestupují dvojice.  
 

12. Opravy výsledků, odvolání  

Je požadováno, aby hráči provedli kontrolu zápisů po obdržení kontrolního tiskového výstupu po 
skončeném zápase na místě v klubu a v co nejkratší době. 

Zápis výsledku je možné opravit pouze s potvrzením zástupců obou stran po obdržení kontrolního 
tiskového výstupu po skončeném zápase na místě, nebo následně nejpozději do konce druhého dne 
následujícího po zveřejnění výsledků na internetových stránkách klubu. Pozdější změnu výsledku 
provést pouze ve výjimečných případech na základě zdůvodněné žádosti adresované Výboru BKP. 
Důkazní břemeno nese dvojice požadující změnu výsledku.  

Zjevné omyly jinak nezjištěné opraví vedoucí soutěže samostatně. V případě rozporu rozhodne vedoucí 
po konzultaci s oběma dvojicemi, pokud to okolnosti umožní; nedojde-li vedoucí po vyčerpání možností 
konzultace s hráči ke skutečnosti, rozporný zápis vyloučí.  

Opravy výsledků a odvolání ke 4. a 9. kolu však musí být vedoucím soutěže vyřešeny nejpozději před 
započetím hrací doby 5. a 10. kola, s výjimkou případu odvolání k celostátní odvolací autoritě; toto platí 
o rovněž o opravách výsledků předehrávaných nebo dohrávaných utkání. 

Odvolání proti rozhodnutí vedoucího ve věci pravidel vedoucí bezodkladně postoupí odvolacímu výboru 
soutěže. Odvolání proti zamítnutí uplatněné reklamace a ve věcech disciplinárních předloží vedoucí 
bezodkladně Výboru BKP. Zneužití institutů odvolání může být penalizováno.  
 

13. Výklad a platnost propozic  
 
Tyto propozice vstupují v platnost cyklem Podzim 2017. Disciplinární pravomoc uplatňuje, výklad těchto 
propozic provádí a situace, které tyto propozice neřeší, rozhoduje Výbor BKP.  
 
 
Výbor BKP       
V Praze 28. 8. 2017 
 


