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Pražská liga BK Praha  

Propozice soutěže (od září 2015) 
 
 
1. Statut soutěže 

 
Pražská liga BK Praha je dvoustupňová soutěž družstev s baráží o postup a sestup (1. pražská 
liga a 2. pražská liga). Soutěže se mohou zúčastnit družstva složená ze 4-8 členů. Soutěž se 
hraje v cyklu podzim – jaro a je označována rokem klasifikačního období podle KŘ ČBS, do 
kterého soutěž spadá. Soutěž je otevřená pro všechny členy ČBS. Pro zařazení do základní 
skupiny soutěže nejsou předepsány žádné výkonnostní podmínky. Soutěž se řídí 
Mezinárodními pravidly (MP07), Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi. 
 
 
2. Struktura soutěže 
 
Základní organizační jednotkou soutěže je skupina. První 12 - ti členná skupina tvoří 1. ligu a 
druhá skupina podle počtu přihlášených družstev 2. ligu. Soutěž se dělí na základní, 
kvalifikační část (11 kol) a nadstavbovou část (7 kol). V nadstavbové části družstva pokračují 
podle úspěšnosti v kvalifikační části v boji o titul, o umístění a v baráži o postup a sestup. 
Veškerá utkání se hrají na 28 rozdání, resp. na dvě sestavy o 14 rozdáních.   
 
2.1 1. pražská liga 
 
Kvalifikační část se hraje na 11 kol systémem každý s každým. Družstva na 1. - 8. místě 
postupují do finálové části. Družstva na 9. - 12. místě pokračují v baráži o udržení.  
 

V soutěži jsou předepsány „malé“ konvenční karty dle § 4.8 platného SŘ (nikoli konvenční 
karty WBF, EBL nebo jiné zahraniční konvenční karty). 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 může mít za následek disciplinární pokutu.  
 
 
2.1.1 Finálová část  
 
    Finálová část je tvořena vyřazovacími zápasy (čtvrtfinále, semifinále, finále) a zápasy ve 
skupinách o konečné umístění. Vyřazovací zápasy se hrají v sestavách o 14 rozdáních (4 
sestavy ve čtvrtfinále resp. v semifinále a 6 sestav ve finále). Ve vyřazovacích zápasech určí 
vítěze celkový rozdíl získaných a ztracených IMP bodů ve všech odehraných sestavách 
včetně přenosů. Kterékoliv družstvo může zápas po kterékoliv sestavě ukončit ve prospěch 
svého soupeře bez jakýchkoliv sankcí.  

2.1.1.1 Finálová část soutěže začíná čtvrtfinálovou vyřazovací částí. Hrají se čtyři sestavy o 
14 rozdáních. Družstva na 1. až 3. místě kvalifikace volí postupně své soupeře z 
družstev na 5. až 8. místě. 4. nejlépe umístěné družstvo kvalifikace se utká se 



    

Str. 2 ze 8 

zbývajícím nezvoleným družstvem z 5. až 8. místa kvalifikace. Do čtvrtfinálového 
zápasu vstoupí lépe umístěné družstvo v kvalifikaci s přenosem (v IMP) 
odpovídajícím dvojnásobku rozdílu umístění soupeřících družstev v kvalifikaci. 
Vítězové postupují do velkého semifinále, poražení pokračují v malém semifinále. 

2.1.1.2 Následuje semifinálová vyřazovací část. V každé ze skupin (velké resp. malé 
semifinále) má právo výběru soupeře to z družstev, které se nejlépe umístilo 
v kvalifikaci. Vybírat může pouze z dvou družstev skupiny, která se umístila 
v kvalifikaci nejhůře. Do semifinálového zápasu vstoupí lépe umístěné družstvo 
v kvalifikaci s přenosem. Ten se určí tak, že čtyři družstva, která do semifinále 
postoupila, se seřadí podle svého umístění v kvalifikaci. Tím obdrží čísla 1 – 4. 
Dvojnásobek rozdílu těchto čísel u soupeřících družstev pak představuje přenos (v 
IMP) pro lépe umístěné družstvo v kvalifikaci. Stejné platí i pro malé semifinále. 

2.1.1.3 Následuje finále a zápasy o umístění. Do finále postoupí dvě družstva, která 
vyhrála své zápasy ve velkém semifinále. Vlastní finále se hraje na 6 sestav po 14 
rozdáních. Družstva se mohou na základě dohody kapitánů dohodnout na utkání o 4 
sestavách. Do finále vstoupí lépe umístěné družstvo v kvalifikaci s přenosem 2 IMP. 

2.1.1.4 Poražení ve velkém semifinále a vítězové utkání v malém semifinále vytvoří skupinu 
o 3. - 6. místo v 1. lize. Poražení z malého semifinále budou hrát ve skupině o 7. - 10. 
místo. 

 
Ve vyřazovacích utkáních se v případě rovnosti dosažených IMP po skončení poslední 
sestavy odečte družstvům přenos, se kterým vstupovala do utkání. Vítězem se pak stává 
družstvo, které v samotném utkání získalo více IMP.  
 
2.1.2. Baráž o udržení  
 
2.1.2.1Družstva na 9. - 12. místě ze základní (kvalifikační) části 1. ligy tvoří barážovou 

skupinu, která je doplněna do počtu 8 družstev družstvy na 1. - 4. místě z 2. ligy po 11 
kolech, se započtením dosavadních výsledků vzájemných utkání. V barážové skupině 
se vzájemně utkají družstva z 1. a 2. ligy, čímž se tabulka barážové skupiny doplní na 
7 utkání ve skupině systémem každý s každým. Pokud spolu některá družstva z 2. ligy 
v základní části nehrála, dohrají jedno takové utkání v náhradním termínu. Pokud by 
některé z družstev nehrálo v základní části 2. ligy dva nebo více takových zápasů, 
stanoví se výsledky takových zápasů tohoto družstva jako nerozhodné (10:10, 0 IMP). 

2.1.2.2První dvě družstva z barážové skupiny již vybojovala účast v 1. lize pro příští ročník. 
Tato družstva společně se dvěma poraženými družstvy z malého semifinále vytvoří 
skupinu o 7. -10. místo v 1. lize. Ve skupině družstva sehrají 3 utkání každý s každým 
bez přenosů. 

2.1.2.3Poslední dvě družstva z barážové skupiny již sestoupila do 2. ligy pro příští ročník. 
Tato družstva společně se dvěma vítěznými družstvy švýcarské části 2. ligy vytvoří 
skupinu o 3. - 6. místo ve 2. lize. V této skupině družstva sehrají 3 utkání každý 
s každým bez přenosů. 

2.1.2.4Čtyři družstva na 3. - 6. místě v baráži pokračují v baráži o 1. ligu dalšími 3 
vzájemnými zápasy. Každému družstvu se přenese polovina VP získaných v utkáních 
proti ostatním třem družstvům, která rovněž pokračují v baráži. 

 
2.2 2. pražská liga  
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Ve smyslu schválené přílohy č. 5 SŘ: Klasifikace dražebních systémů (KDS) je 2. pražská 
liga zařazena do kategorie 3, tj. užití VUS i hnědých konvencí (HK) je zakázáno. V soutěži 
nejsou povinné konvenční karty, avšak na vyžádání vedoucího turnaje jsou hráči povinni 
sdělit a náležitě objasnit používaný systém a konvence. 
 
 
2.2.1 V kvalifikační části (11 kol) družstva sehrají podle možností zápasy každý s každým. 

Vedoucí soutěže zvolí vhodné hrací schéma a oznámí nejpozději před začátkem 
druhého kola soutěže tak, aby se každé družstvo utkávalo s rovnoměrně rozloženým 
spektrem výkonností soupeřících družstev.   

2.2.2 V nadstavbové části postupují družstva umístěná na 1. až 4. místě v kvalifikační části 
do barážové skupiny (viz 2.1.2).  

2.2.3 Družstva umístěná od 5. místa v kvalifikační části pokračují v soutěži čtyřmi koly 
švýcarským způsobem s vyloučením opakování v bezprostředně následujícím kole, 
přičemž se převádějí veškeré VP a IMP z kvalifikační části. 

2.2.4 První dvě družstva ze švýcarské části vytvoří společně se dvěma nejhoršími družstvy 
z baráže na poslední 3 kola skupinu o 3. - 6. místo ve 2. lize. Zde sehrají 3 zápasy každý 
s každým bez přenosů. 

2.2.5 Zbylá družstva ze švýcarské části sehrají další 3 kola podle systému zvoleného 
v závislosti na počtu zúčastněných družstev. 

 
3. Omezení dražebních systémů 
 
Ve smyslu Klasifikace dražebních systémů (viz. Příloha SŘ) jsou jednotlivé části pražské ligy 
zařazeny do kategorií. 
Kategorie 1 – povoleny VUS a hnědé konvence.  
                  Do této kategorie jsou zařazeny pouze zápasy play-off 1. pražské ligy. Tj. zápasy 

čtvrtfinálové části, velkého a malého semifinále a finálový zápas. 
Kategorie 2 – užití VUS je zakázáno avšak hnědé konvence (HK) jsou povoleny za podmínek 
náležitého objasnění. 
                Do této kategorie jsou zařazeny kvalifikační část 1. pražské ligy, baráž o 1. 

pražskou ligu a všechny skupiny o umístění v 1. lize. 
 
Kategorie 3 – užití VUS ani hnědé konvence (HK) nejsou povoleny. 
                Do této kategorie jsou zařazeny kvalifikační část 2. pražské ligy a všechny skupiny 

v nadstavbové části 2. pražské ligy. 
V utkáních pražských lig je zakázáno jakékoliv zahájení klamavou příkaznou hláškou. 
 
4. Nástupnictví 
 
a) Družstvo je považováno za nezměněné, pokud si zachovalo název družstva a v jeho 

základní sestavě je nadpoloviční počet členů základní sestavy původního družstva 
z předchozího soutěžního cyklu. 

b) Družstvo je považováno za řádného následníka, pokud v jeho základní sestavě je 
nadpoloviční počet členů základní sestavy původního družstva z předchozího soutěžního 
cyklu, ale název družstva je jiný, než název původního družstva v předchozím soutěžním 
cyklu.  



    

Str. 4 ze 8 

c) Družstvo může požádat o uznané následnictví, pokud v jeho základní sestavě jsou alespoň 
dva členové, kteří byli v základní sestavě původního družstva v předchozím soutěžním 
cyklu. 

d) Družstvu bude přiznáno uznané následnictví, pokud o něj požádalo podle bodu c) a 
zároveň neexistuje nezměněné původní družstvo ani řádný následník původního družstva a 
zároveň splňuje nejvyšší výběrové kritérium podle e), ze všech družstev, která o uznané 
následnictví původního družstva podle bodu c) požádala. 

e) Výběrová kritéria pro uznané následnictví (vyhodnocují se odshora) 
    1. Je jediné družstvo, které o uznané následnictví požádalo 
    2. Pokud o uznané následnictví podle bodu c) požádalo více družstev, má přednost to 

družstvo, které má v základní sestavě větší počet členů základní sestavy původního 
družstva. 

    3. Pokud existuje více družstev, mezi kterými nebylo možno rozhodnout podle předchozích 
kritérií, má z nich přednost to družstvo, které má v základní sestavě kapitána původního 
družstva. 

    4.  Pokud existuje více družstev, mezi kterými nebylo možno rozhodnout podle 
předchozích kritérií, má z nich přednost to družstvo, které vyhrálo los o uznané 
následnictví (losování proběhne za účasti zástupců všech zainteresovaných stran a 
pověřených členů (aspoň jeden) výboru BKP. 

 
5. Přihlášky do nového ročníku 
 
Pořadatel pražské ligy standardně očekává, že družstva zůstanou pro následující soutěžní 
cyklus nezměněna (k tomuto stavu také připravuje soutěžní schéma a nasazení). Proto je 
povinností kapitánů družstev veškeré změny týkající se jejich družstva neprodleně nahlásit 
pořadateli. 
Družstva, která zůstanou nezměněna, předají před začátkem soutěže soupisky (2 vyhotovení) 
pořadateli a zaplatí vklad. 
Kapitáni (původních) družstev, u kterých došlo ke změně (byť jen názvu družstva) mají 
povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit pořadateli, nejpozději však do 1 týdne před 
zahájením nového soutěžního cyklu. Tato povinnost se týká především odstoupení družstva 
ze soutěže nebo rozpadu družstva. V případě, že neoznámení způsobí vážné sportovní 
poškození soutěže, může být kapitán původního družstva potrestán zákazem úplného nebo 
dočasného startu v rozběhnutém soutěžním cyklu. 
Družstva, která uplatňují řádné následnictví, předají přihlášku s uvedením, za které družstvo 
předchozího soutěžního cyklu jsou řádným následníkem, spolu se soupiskou družstva (2 
vyhotovení) do 1 týdne před zahájením soutěže. Název družstva podléhá stejným omezením 
jako pro přihlášení nového družstva. 
Družstva, která žádají o uznané následnictví, předají přihlášku s uvedením, za které družstvo 
předchozího soutěžního cyklu žádají o uznání následnictví, spolu se soupiskou družstva (2 
vyhotovení) do 1 týdne před zahájením soutěže. Výbor BKP rozhodne o uznaném 
následnictví a oznámí neprodleně tuto skutečnost zainteresovaným družstvům, nejpozději 
však do zahájení soutěže. 
Nová družstva předají přihlášku do soutěže s uvedením názvu družstva a kapitána nejpozději 
do 1 týdne před zahájením soutěžního cyklu. Před začátkem soutěže předají pořadateli 
soupisku družstva (2 vyhotovení) a zaplatí vklad. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže družstvo, jehož název je vulgární, obecně 
neslušný nebo soutěž znevažující. 
Všechna družstva musí před zahájením uhradit vklad do soutěže. 
Pořadatel si jednu kopii soupisky ponechá a jednu vrátí potvrzenou družstvům nejpozději do 



    

Str. 5 ze 8 

skončení druhého soutěžního kola. 
Za družstvo smí nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce v souladu s postavením, které na 
soupisce mají (omezení pro náhradníky). Družstvo je oprávněno požádat (písemně, e-mailem, 
ústně) o doplnění nebo změnu soupisky. Tato změna bude družstvu povolena, pokud 
neodporuje doposud sehraným utkáním nebo jiným ustanovením (následnictví, náhradnictví, 
hra za jiné družstvo apod.). Změna bude zanesena do obou kopií soupisky a bude potvrzena 
zástupcem pořadatele a kapitánem družstva. Hráče, který ještě v žádném utkání v běžící 
sezóně systému týmových soutěží pražské ligy nenastoupil, je možné ze soupisky vyškrtnout 
pokud to neodporuje jiným ustanovením (povinnost dodržet kontinuitu družstva apod.). 
Nového člena je možno na soupisku dopsat nebo jím nahradit vyškrtnutého, pokud to 
neodporuje jiným ustanovením (člen v jiném družstvu aj.). Je povoleno zaměnit náhradníka a 
základního člena sestavy, pokud to neodporuje doposud sehraným utkáním nebo jiným 
ustanovením (kontinuita). Není povoleno doplnit náhradníka, pokud kdykoliv v předchozí 
části sezóny hrál v družstvu na stejné nebo vyšší úrovni soutěže. Je povinností vyškrtnout ze 
soupisky náhradníka (a to i v případě, že za družstvo již v běžící sezóně hrál), pokud vývojem 
soutěže vznikla situace, kterou tyto Propozice nepřipouštějí (hráč je na soupiskách dvou 
družstev na stejné úrovni apod.).  
 
 
6. Základní členové a náhradníci 
 
Každé družstvo smí na soupisku zapsat 4 – 8 členů. Členem družstva může být pouze člen 
ČBS s vyrovnanými závazky vůči ČBS na probíhající soutěžní období (případně člen 
bridžového svazu, se kterým má ČBS uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání členství). 
Hráč zapsaný na soupisce družstva nesmí být zapsán na soupisce žádného jiného družstva pro 
Pražskou ligu. V odůvodněných případech může vedoucí soutěže družstvu povolit 
náhradníka, a to až 3x v průběhu soutěže. Náhradníkem může být hráč zapsaný na soupisce 
družstva nižší soutěže pražské ligy, nebo hráč, jenž není členem žádného družstva. Náhradník 
nemusí být členem ČBS ani žádné jiné bridžové federace.  Hierarchie soutěží je následující: I. 
liga, (baráž), II. liga. Družstva hrající play-off, případně skupiny o umístění (3.-6. a 7.-10.) 
jsou považována za prvoligová. Družstva, která nepostoupila z II. ligy do baráže, případně 
z první části baráže sestoupila, jsou považována za druholigová. 
Vedoucí soutěže může i druholigovému družstvu v odůvodněných případech povolit účast 
náhradníka, který je členem jiného druholigového družstva. 
Povolený náhradník smí hrát celý večer a je oprávněn nastoupit kdykoliv v budoucnosti jako 
náhradník za stejné nebo i za jiné družstvo. 
Při povolení náhradníka vedoucí především dbá na to, aby nedošlo k neoprávněnému posílení 
družstva. V takovém případě náhradník povolen nebude. Je proto třeba, aby v oprávněném 
případě požádalo družstvo vedoucího soutěže o povolení náhradníka včas nejlépe 
bezprostředně poté, co mu tato potřeba vznikla. 
 
V případě potřeby je možné kdykoliv zapsat na soupisku dalšího hráče, pokud tím nejsou 
porušena výše uvedená pravidla. Pokud již je na soupisce zapsáno 8 hráčů, je možné hráče, 
který doposud za družstvo nenastoupil více jak 3x, vyškrtnout a nahradit jiným hráčem. 
Družstvu se pak každý večer, kdy vyškrtnutý hráč nastoupil, počítá jako čerpání kvóty pro 
náhradníka. 
 
7. Předehrávání a dohrávání zápasů, nesehraná utkání 
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Jednotlivé zápasy v kvalifikační části, baráži nebo skupinách o umístění je možné předehrávat 
a dohrávat tak, aby před závěrečným utkáním cyklu byl výsledek znám vedoucímu soutěže. 
Tato předehrávaná a dohrávaná utkání se hrají na 28 rozdání. Utkání závěrečného kola cyklu i 
části cyklu je možno předehrát pouze se souhlasem pořadatele. Ve výjimečných případech 
může pořadatel povolit i dohrání utkání po skončení některého cyklu soutěže, pokud jeho 
výsledek nemůže ovlivnit zařazení zúčastněných družstev do skupin, kterými soutěž 
pokračuje, přičemž výsledek utkání se družstvům v pokračující části započítává. Pokud toto 
pořadatel nepovolí, nelze utkání ani předehrát ani dohrát. Pokud je některá část soutěže hrána 
švýcarským systémem, stanoví pořadatel termín, do kterého musí být odložené utkání 
sehráno.  
Ve vyřazovací části je možné odložit nebo předehrát libovolné dvě sestavy 14-ti rozdáních. 
Odložené sestavy musí být dohrány před zahájením další části soutěže.  Odložené sestavy 
finálového zápasu musí být sehrány nejpozději do 31. 7. běžícího roku, v opačném případě 
jsou utkání hodnocena jako nesehraná v posledním kole soutěže (viz 6.2.10 SŘ ČBS). O 
předehrávaném nebo dohrávaném utkání musí být učiněn zápis s uvedením data a místa 
náhradního termínu utkání. Družstvo, z jehož iniciativy došlo k předehrání nebo dohrání, má 
za povinnost předat bez prodlení výsledkovou dokumentaci o utkání vedoucímu soutěže. 
Nesehraná a neplatná utkání jsou řešena ve shodě s pravidlem 6.2.9 SŘ. 
 
 
8. Hrací doba, počet rozdání, posazení 
 
Pražské ligy začínají v 18:00. Družstva se mohou dohodnout i na dřívějším začátku. Konec 
hrací doby je ve 22:00. Překročení hrací doby bude hlídáno a penalizováno (viz níže). 
V jednom hracím dni se hrají 2 sestavy po 14 rozdáních. 
Pro hru je stanoven časový interval 4 hodiny (cca 8,5 minut na partii včetně kontroly v půli), 
což znamená konec hrací doby ve 22.00. V obou místnostech budou nastaveny časovače tak, 
aby ukazovaly správně na konec hrací doby. 
Za překročení hrací doby bude družstvu udělena penalizace za každý zpožděný stůl 
samostatně. Za zpoždění nepřesahující 5 minut, budou obě družstva napomenuta, přičemž za 
3 napomenutí bude družstvu udělena penalizace 3 IMP v poslední sestavě, kdy došlo ke 
třetímu napomenutí. Za každých překročených 5 minut zpoždění bude družstvům u stolu 
udělena souhrnná penalizace 4 IMP, která bude mezi družstva rozdělena podle míry zavinění. 
Míra zavinění bude zjišťována dotazem u zpožděného stolu a především analýzou časů 
zaznamenaných v krabičkách. Je statisticky známo, že zbytečné zpoždění je v převážné míře 
zaviněno sehrávajícím hráčem. V případě, že u některého stolu dochází ke zpoždění vinou 
obránců, je třeba tuto skutečnost zaznamenat a sdělit vedoucímu. V úvahu bude rovněž brán 
případný pozdní nástup některého družstva. 
Pro zápasy pražské ligy jsou pro oficiální hrací den (tj. netýká se dohrávaných nebo 
předehrávaných zápasů) stanoveny záznamové krabičky (bridgemate) jako oficiální 
pořizovací médium. Pouze v případě technických problémů bude vedoucím soutěže vyhlášena 
změna. Papírové formuláře jsou pouze pro soukromou kontrolu a nemusí být odevzdávány 
(přesto se jejich odevzdání kvůli kontrole doporučuje).  
Hraní u stolu je ukončeno zaznamenáním všech rozdání (včetně těch, která byla odebrána – u 
těch se jako závazek zadá „0“). Čas ukončení je čas posledního zadaného a odsouhlaseného 
záznamu (čas bude zkontrolován v databázi). Hráči obou družstev jsou povinni zkontrolovat, 
že v bridgemate byly zaznamenány všechny povinné výsledky (objeví se End of round resp. 
End of session). 
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Pokud družstva odevzdají odsouhlasený papírový záznam, pak v případě pozdějších 
reklamací, bude opraveno podle tohoto formuláře. Jinak budou opraveny pouze zjevné chyby, 
jako je chybně zadaná strana sehrávajícího apod. Pro ostatní opravy bude potřebné potvrzení 
soupeřů. 
V jednom hracím dni smí za družstvo nastoupit maximálně 6 hráčů. 
V utkáních play-off (tj. čtvrtfinále, velké i malé semifinále a finále) se posazení párů řídí 
následujícími pravidly 
- v otevřené místnosti sedí domácí pár na lince N-S a hostující pár na lince E-W, v zavřené 

místnosti sedí domácí pár na lince E-W a hostující pár na lince N-S. 
- hostující páry sedají (jako první) a domácí páry přisedají do lichých částí utkání (1., 3., 

5.), domácí páry sedají (jako první) a hostující páry přisedají do sudých částí utkání (2., 
4., 6.)  

-  pro posazení párů nejsou dána žádná další omezení (tj. není povinnost měnit posazení 
párů a páry mohou hrát proti sobě bez jakéhokoliv omezení). 

Ve všech ostatních utkáních se posazení párů řídí platným SŘ ČBS. 
 
 
 
9. Klasifikační body 
 
Klasifikační body jsou přidělovány v rozsahu podle platného SŘ ČBS vždy za výsledné 
pořadí ve skupině společně za celou 1. a 2. ligu.  
 
 
10. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
Tyto propozice vstupují v platnost počínaje ročníkem 2014-2015 (tj. podzimním semestrem 
roku 2014). Výklad těchto propozic provádí a případy, které tyto propozice neřeší, rozhoduje 
Výbor BK Praha. 
 
 
Rozhodovací kritéria pro řešení nerozhodného stavu 
 
Rozhodovací kritéria pro řešení nerozhodného stavu ve vyřazovací části jsou popsána 
v příslušné kapitole pro vyřazovací část. Pro řešení nerozhodného stavu pro určení pořadí 
v ostatních případech se použijí postupně následující kritéria. Pokud se podle některého 
z kritérií určí pořadí, rozhodování končí. 
 
1. Parciální tabulka VP ze vzájemných zápasů ve všech částech soutěže, které sehrála všechna 
družstva, mezi kterými se rozhoduje.  
2. Parciální tabulka získaných a ztracených IMP ze vzájemných zápasů ve všech částech 
soutěže, které sehrála všechna družstva, mezi kterými se rozhoduje. Družstvo s lepším 
rozdílem IMP získává lepší umístění. 
3. Rozdíl získaných a ztracených IMP ze všech zápasů v ucelené soutěžní jednotce. 
4. Součet VP ze zápasů s nejlepším družstvem, které nepatří do skupiny družstev, mezi nimiž 
se rozhoduje o pořadí.  
5. Rozdíl získaných a ztracených IMP ze zápasů s nejlepším družstvem, který nepatří do 
skupiny družstev, mezi nimiž se rozhoduje o pořadí. 
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6. Pokud se nerozhodne podle zápasů s nejlepším týmem, aplikují se postupně kritéria 4. a 5. 
na další tým finálové části, dokud je to možné.  
7. Pořadí po kvalifikační části. 
 
V Praze 23. 7. 2015 
Výbor BK Praha 
 


