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Propozice skupinové B platné od sezony 2014/15 
 

1. Statut soutěže  

Skupinová soutěž „B“  je IMP-ově hodnocená soutěž stálých dvojic organizovaná v několika 

(standardně 4 až 5) skupinách.  Soutěžní období trvá standardně jedno pololetí (září až leden resp. 

únor až červen), během něho sehrají všechny dvojice ve skupině vzájemné zápasy systémem každý 

s každým (resp. téměř každý s každým, pokud jsou některé skupiny více než 10-členné). Po skončení 

soutěžního období dojde k přeskupení dvojic do nových skupin (viz níže) 

2. Rozpis zápasů  

Rozpis jednotlivých kol soutěže je standardně stanoven pro 10 resp. 12 dvojic – viz následující 

tabulka. 

kolo Rozpis pro 10 dvojic Rozpis pro 12 dvojic 

1. 10-1 9-8 7-3 5-2 4-6 12-1 2-11 10-3 4-9 8-5 7-6 

2. 2-10 8-4 6-3 1-9 5-7 4-12 5-3 2-6 7-1 11-8 9-10 

3. 10-3 9-5 2-1 7-4 6-8 12-5 6-4 3-7 2-8 1-9 10-11 

4. 4-10 8-5 7-9 3-2 1-6 6-12 7-5 4-8 9-3 10-2 11-1 

5. 10-5 9-6 8-1 4-3 2-7 12-7 6-8 9-5 4-10 11-3 1-2 

6. 6-10 1-7 5-4 3-8 9-2 8-12 9-7 6-10 11-5 4-1 2-3 

7. 10-7 6-5 4-9 2-8 1-3 12-9 8-10 11-7 1-6 5-2 3-4 

8. 8-10 7-6 5-1 3-9 2-4 10-12 11-9 1-8 7-2 3-6 5-4 

9. 10-9 8-7 6-2 4-1 3-5 12-11 1-10 9-2 3-8 7-4 6-5 

 

Dvojice uvedená v rozpisu jako první je v základním posazení na lince NS. 

Pro ev. jiné počty dvojic ve skupinách vytvoří vedoucí soutěže příslušný rozpis zápasů přibližně 

odpovídající výše uvedeným rozpisům. 

3. Jednotlivé zápasy  

Jednotlivé zápasy se hrají na 32 rozdání. Posazení dvojic u jednotlivých dvojic je dáno rozpisem 

zápasů a střídacími lístky pro jednotlivé skupiny rozdání (střídací lístky rozdá vždy vedoucí soutěže na 

jednotlivé stoly před zahájením kola). Časový limit na utkání je stanoven na 240 minut s tolerancí 10 

minut.  

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 
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rozdání (při zpoždění nad 15 minut) skrečováno a pokutováno dle bodu 5.1. SŘ ČBS ve prospěch 

neprovinilé dvojice (3 IMP). Na návrh dvojice soupeře může vedoucí soutěže od pokuty upustit. 

Čekací doba je 30 minut. Nesehraná rozdání z viny jedné dvojice budou pokutována podle bodu 5.1. 

SŘ ČBS (-3 IMP). 

Oběh krabic v hrací místnosti je realizován ve dvou okruzích s odkládacími stoly, oba okruhy hrají 

předem připravená náhodná rozdání. Za předávání krabic mezi stoly je zodpovědná standardně 

dvojice, která je v rozpise zápasů uvedena jako první. 

4. Náhradníci  

Na maximálně čtvrtinu rozdání daného utkání (tj. max. 8 rozdání) může za kteréhokoli právoplatného 

hráče dvojice nastoupit libovolný náhradník. 

Náhradníkem za právoplatného člena dvojice na celé kolo, nejvýše však tří kola kolo daného 

soutěžního cyklu, může být libovolný hráč, jehož výkonnost je stejná nebo nižší než výkonnost 

nahrazovaného hráče. Vedoucí soutěže může povolit účast celé náhradní dvojice, 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 

úrovní Klubový mistr, Regionální mistr a Národní mistr/Velmistr se pro tento účel vzájemně rovnají. 

Nastoupí-li náhradník, který nesplňuje uvedené podmínky na více než 25% rozdání kola, nebo 

nastoupí-li jakýkoliv náhradník ve více kolech než jak je povoleno v předchozím odstavci, bude 

dvojice v daném kole soutěže penalizována 2 VP. 

Ze závažných důvodů může vedoucí soutěže povolit náhradníka nebo náhradní dvojici nad rámec 

výše uvedených pravidel, nebo určit soupeře jinak, než je uvedeno v platném rozpisu zápasů daného 

kola. 

5. Předehrávky a dohrávky, nesehraná a neplatná utkání  

Utkání prvního až osmého kola soutěžního období lze předehrát nebo případně dohrát tak, aby před 

závěrečným kolem soutěžního období byl výsledek dohrávaného zápasu znám vedoucímu soutěže, 

přičemž odpovědnost za oznámení výsledku vedoucímu soutěže je na dvojici, z jejíhož popudu se 

utkání dohrává nebo předehrává, včetně odpovědnosti za vyřešení případných odvolání a reklamací. 

Podmínkou dohrávky je zápis do knihy odkladů v písemné formě v klubu nebo v elektronickém 

formuláři na internetových stránkách klubu s uvedením data a místa dohrávky, nejpozději však do 

začátku hrací doby předchozího hracího dne klubu. Na dohrávku a předehrávku nemá dvojice z titulu 

propozic žádný nárok, tj. dohrávku nebo předehrávku si musí dvojice, která o ni chce požádat, 

předem domluvit a odsouhlasit se svými soupeři.  

Předehrávaná a dohrávaná rozdání se hrají v soutěžích se stejným způsobem hodnocení, hraných 

minimálně na 28 rozdání a přepočtená na VB ve shodě s platným SŘ ČBS, ev. lze využít možnosti 

dohrávky nebo předehrávky na rozdáních, která jsou připravena vedoucím soutěže s určenými 

průměry z dříve hraných soutěží (hráči, kteří hrají příslušnou dohrávku nebo předehrávku nesmí tato 

rozdání znát). 

Utkání závěrečného kola soutěžního období nelze dohrávat, jejich předehrání je možné se souhlasem 

vedoucího soutěže. Nesplnění podmínek pro dohrání nebo předehrání utkání, resp. neoznámení 

výsledku vedoucímu soutěže v termínu k tomu určeném se hodnotí jako utkání nesehrané z viny 
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dvojice (obou dvojic), která (které) se k závěrečnému kolu soutěžního cyklu nedostaví, případně jako 

utkání nesehrané z viny dvojice nebo obou dvojic, které výsledek dohrávaného utkání v určeném 

termínu vedoucímu soutěže neohlásí, s následkem sankcí podle pravidla 6.2.8 SŘ. 

Do skupin nejnižšího stupně (B4) je po dohodě s vedoucím soutěže možno nastoupit až od 2. kola, v 

takovém případě je vedoucí oprávněn:  

1) podle potřeby přeskupit zařazení dvojic do skupin; 

2) přidělit původně plánovaným soupeřům, nechtějí-li utkání dohrát, odškodnění ve shodě s 

pravidlem 6.2.9 SŘ. 

 

Nesehraná a neplatná utkání jsou řešena ve shodě s pravidlem 6.2.9 SŘ. 

6. Hodnocení  

Výsledky se hodnotí porovnáním s průměrem od všech stolů zaokrouhleným na celé desítky – průměr 

je očištěn o 10% nejvyšších a 10% nejnižších výsledků – rozdíl mezi dosaženým výsledkem a takto 

stanoveným průměrem se převádí na IMP. Celkový výsledek utkání na IMP se následně převeden na 

VP podle tzv. spojité převodní tabulky (viz http://www.bridgecz.cz/ucbs/VP-IMP.pdf). I v případě 

nesehrání určitého počtu rozdání se hodnotí podle tabulky pro 32 rozdání s ev. odečtem IMPů pro 

provinilou dvojici (viz výše).  

7. Organizace skupin 

Skupiny jsou organizovány čtyřstupňově. Skupiny jsou standardně desetičlenné – jsou označeny B1, 

B2, B3, B4. Čtvrtý stupeň soutěže může být obsahovat více dvojic (až dvanáct), ev. může být rozdělen 

na dvě paralelní podskupiny (B4a, B4b). V případě menšího počtu přihlášených dvojic mohou být 

některé skupiny redukovány, ev. může být redukován počet stupňů soutěže na tři. Přesnou organizaci 

jednotlivých skupin vyhlásí vždy na začátku soutěžního období vedoucí soutěže a zveřejní ji na 

webových stránkách klubu. 

8. Postupy a sestupy 

Při standardním počtu 4 skupin postupují vždy první tři páry v konečném pořadí do skupiny nejbližší 

vyšší a poslední tři páry v konečném pořadí sestupují do skupiny nejbližší nižší (s výjimkou čtvrtého 

stupně, odkud se již nesestupuje). 

První dva páry ze skupiny B1 mají právo v případě zájmu přejít v příštím soutěžním období do 

skupinové A – toto právo je nutno aktivně uplatnit včasným přihlášením se u vedoucího skupinové A, 

jinak se předpokládá, že tyto páry budou pokračovat ve skupině B1.  

Jsou-li v posledním stupni soutěže dvě paralelní skupiny (B4a a B4b), pak z každé z těchto skupin 

postupují nejlepší dva páry do B3 a ze skupiny B3 sestupují páry na posledních čtyřech místech 

konečného pořadí. 

Pokud je do skupiny zařazeno jedna nebo více nových dvojic na divokou kartu (viz bod 7), sníží se 

adekvátně počet postupujících z nižší skupiny, ev. se zvýší počet sestupujících z dané skupiny, aby byl 

zachován počet párů na deset. Sporné případy jsou plně v kompetenci vedoucího soutěže. 

9. Přihlášky  

Při zařazování dvojic do nového soutěžního období (na podzim i na jaře) se automaticky předpokládá, 

že dvojice, které hrály soutěž v minulém soutěžním období, v ní pokračují v nezměněném složení. 

http://www.bridgecz.cz/ucbs/VP-IMP.pdf
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Pokud některá dvojice nehodlá v příštím soutěžním období soutěž hrát, ev. chce změnit složení 

dvojice, je nezbytné, aby to s co největším předstihem před začátkem soutěže oznámila vedoucímu 

soutěže. Rovněž tak přihlášku nové dvojice je nutno podat vedoucímu soutěže s předstihem. Zařazení 

pozměněných párů do skupin se řídí bodem 8 těchto propozic.  

Nově přihlášené dvojice jsou standardně zařazovány do nejnižší skupiny, vedoucí soutěže má však 

právo přidělit nově vzniklé dvojici divokou kartu do skupiny vyšší (nikoli však do skupiny B1), přičemž 

je povinen zvážit herní úroveň obou hráčů dvojice (např. podle jejich třídy v klasifikaci ČBS, podle 

jejich předchozích výsledků v jiných soutěžích apod.). 

V případě rozpadu některých dvojic, ev. přechodu některých dvojic do skupinové A, jsou skupiny 

doplněny o příslušný počet dvojic z nižších skupin – v kompetenci vedoucího soutěže je zvýšit počet 

postupujících dvojic nebo snížit počet sestupujících dvojic podle svého uvážení. 

10.  Nástupnictví  

V případě rozpadu původní dvojice, a pokud oba hráči původní dvojice chtějí v soutěži v následujícím 

soutěžním období pokračovat s jiným partnerem, doporučuje se zařazení do nového běhu soutěže 

řešit dohodou. V případě, že k dohodě o zařazení takto nově vzniklých dvojic nedojde, řeší se 

preference v nástupnictví podle následujících pravidel: 

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 

 a 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 (kritéria řešení rovnosti platí v uvedeném pořadí) 

 byl členem (předchůdcem) uvedené dvojice a kritéria uvedená výše splňoval rovněž 

v předchozím pololetním cyklu 

 je platným členem BK Praha k datu zahájení 1. kola nového cyklu soutěže 

 má vyšší výkonnostní třídu podle aktuální klasifikace ČBS ke konci předchozího soutěžního 

období 

11. Vklady 

Vedení klubu BK Praha vyhlásí na začátku každého soutěžního ročníku výši vkladů a případné slevy. 

Vklad do soutěže je vkladem za celou dvojici a za jedno (pololetní) soutěžní období. Vklad je splatný 

(v hotovosti) na místě při prezentaci dvojice před začátkem prvního kola soutěže a v případě 

nedokončení soutěže se nevrací. 

12. Povolené  dražební systémy, konvenční karty.  

V soutěži nejsou povoleny vysoce umělé systémy (HUM) podle klasifikace dražebních systémů 

uvedených v příloze SŘ ČBS. Rovněž nejsou povoleny tzv. hnědé konvence (brown stickers).  

Konvenční karty nejsou v soutěži povinné, doporučuje se však mít k dispozici alespoň tzv. malé 

konvenční karty (viz webové stránky ČBS) pro případ řešení sporných případů (chybné vysvětlení 

hlášek, resp. odchýlení se od systému apod.). Dvojice, která konvenční kartu nemá vyplněnu, se 

vystavuje riziku, že rozhodnutí výše zmíněných sporných případů bude spíše v jejich neprospěch. 



BKP Propozice skupinové B 2014/15 

5 
 

13. Pořadí dvojic ve skupinách  

Celkové pořadí ve skupinách je určeno postupně podle těchto kritérií 

1) celkový počet VP, 

2) vzájemný zápas resp. tabulka vzájemných zápasů 

3) rozdíl IMP ze všech sehraných utkání ve skupině 

Pozn. Průběžné pořadí je vedeno na základě průměru VP ze všech sehraných utkání. 

14. Reklamace a jejich řešení  

Aby se předešlo reklamaci, je doporučeno, aby hráči provedli kontrolu zápisů po obdržení 

kontrolního tiskového výstupu po skončeném zápase na místě v co nejkratší době.  

Vlastní zápis výsledku, tj. závazek a dosažený počet zdvihů, je možné opravit pouze se souhlasem 

vedoucího a s potvrzením zástupců obou stran po obdržení kontrolního tiskového výstupu ihned po 

skončeném zápase na místě, nebo následně nejpozději do tří dnů po zveřejnění výsledků na 

webových stránkách klubu. Důkazní břemeno nese dvojice požadující změnu výsledku. Pozdější 

změnu výsledku nelze reklamovat. 

V případě sporu rozhodne vedoucí po konzultaci s oběma dvojicemi, pokud to okolnosti umožní; 

nedojde-li vedoucí po vyčerpání možností konzultací s hráči ke zjištění skutečnosti, rozporný zápis 

vyloučí (viz § 85 MPSB) 

Reklamace musí vedoucí vyřešit nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od jejich obdržení opravou 

výsledků, zveřejněných na webových stránkách BKP.  

Proti rozhodnutí vedoucího soutěže je možno uplatnit opravné prostředky podle SŘ ČBS. 

15. Výklad a platnost propozic 

Tyto propozice vstupují v platnost od začátku soutěžního ročníku 2014/15. Výklad sporných případů 

podle těchto propozic, stejně tak, jako řešení případů, které nejsou v propozicích uvedeny, je 

v kompetenci výboru BKP. 

 

Výbor BKP  

V Praze dne 15. 9. 2014 

 

 

 

 

 

 


