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Propozice soutěže „Přeborník Bridžového klubu Praha“ 

1. Charakteristika soutěže 

a) Soutěž „Přeborník Bridžového klubu Praha“ (dále Přeborník BKP) je nadstavbová soutěž 
pořádána pro nejlepší hráče podle souhrnného vyhodnocení výsledků ve významných 
soutěžích BK Praha s IMP hodnocením za celou roční sezónu. Soutěž je typu „skupinovka 
s omezenou účastí pro 16 párů v souladu s nároky podle pořadí ve vyhodnocení. Celkové 
počadí je ale stanoveno pro jednotlivce podle pravidel popsaných dále. 

b) Jednotlivá rozdání u stolu jsou vyhodnocována systémem cross IMP se všemi ostatními 
stoly, který je zprůměrňován na jeden stůl. Tj. s každým stolem se na rozdání vyhodnotí 
získaná resp. ztracená IMP.  Ta se sečtou za všechny takové stoly a spočte se aritmetický 
průměr na jeden stůl, který určuje u stolu IMP score  pro dané rozdání. Výsledné IMP score 
je dáno součtem dílčích získaných IMP oproti součtu ztracených. Toto score je dáno 
reálnými čísly se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Rozdíl získaný oproti ztraceným 
IMP se převede na VB podle kontinuální tabulky pro 6 rozdání. Tam, kde je rozdíl 
neceločíselný, se provede lineární interpolace v daném intervalu 

2. Předpisy 

a) Soutěže se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže z roku 2007(ve verzi českého 
vydání), Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi. 

3. Konání soutěže 

a) Soutěž bude vyhlášena za předpokladu, že kritéria pro vyhodnocení splní alespoň 30 
hráčů. 

b) Soutěž bude rovněž zrušena, pokud se nepodaří naplnit startovní listinu (viz článek 4 bod 
c) 16-ti páry ani po vyzvání posledního hráče ve vyhodnocení. 

 

4. Podmínky účasti 

a) Na účast v soutěži mají nárok hráči, kteří se ve vyhodnocení za sezónu umístí do 16. 
místa. 

b) Hráči, kteří mají nárok, si zvolí partnera, se kterým chtějí soutěž absolvovat a přihlásí pár 
do soutěže. Zvolit mohou libovolného partnera bez ohledu na to, zda byl v dané kategorii 
hodnocen, či nikoliv. Jedinou podmínkou je členství v některé NBO (např. ČBS). Zvolen 
může být i partner, který sám má nárok na účast z důvodu svého umístění ve vyhodnocení. 

c) Pokud hráč s nárokem na účast ho nevyužije nebo vybere hráče, který již sám má nárok 
na účast, uvolní se nárok pro dalšího hráče v pořadí podle vyhodnocení, který bude vyzván 
k účasti v soutěži. Takto budou vyzváni k účasti hráči podle pořadí ve vyhodnocení, dokud 
nebude naplněna startovní listina 16-ti páry.  

5. Vklady 

Vklad do soutěže není. 

6. Vyhodnocení soutěží 

Soutěže jsou vyhodnocovány jednotlivě pro každého hráče. Primárním hodnotícím klíčem je 
počet získaných VB bodů, sekundárním klíčem umístění v dlouhodobém vyhodnocení. Další 
klíče pak jsou rozdíl získaných a ztracených IMP, vzájemný zápas. Nelze-li podle výše 
uvedených kriterií rozhodnout je vyhlášeno dělené pořadí. 



 

7. Ceny 

a) Ceny obdrží první čtyři hráči následovně: 

 

        Kategorie IMP 

1. cena       2000,-Kč 

2. cena       1500,-Kč 

3.cena        1200,-Kč 

4. cena         800,-Kč 

 

8. Omezení dražebních systémů  

a) V soutěži není povoleno použití VUS. 

 

9. Způsob dlouhodobého  hodnocení  

a) Do hodnocení se posuzují každému hráči výsledky v soutěžích „Skupinová soutěž A“, 
„Pražská liga“, „Skupinová soutěž švýcarská A“, přičemž k zařazení do vyhodnocení je 
nutno, aby součet časových vah započtených soutěží činil nejméně 1,5. 

b) Koeficient soutěží je následující 

Pražská liga                               - 4 

         Skupinová soutěž A                   - 3 

         Skupinová soutěž švýcarská A  - 2 

c) Časová váha soutěží (posuzováno z časového hlediska) je následující 

Pražská liga                               - 1 

         Skupinová soutěž A                   - 0,25 (za každý čtvrtletní úsek) 

         Skupinová soutěž švýcarská A  - 0,5 (za každé pololetí) 

  Skutečná časová váha soutěže pak je pro hráče dána vzorcem 

Časová váha hráče = Časová váha soutěže * počet odehraných rozdání/úplný počet rozdání 

d) Každá soutěž může být hráči započtena buď s plnou časovou váhou nebo jen s její částí, 
aby se vyhovělo podmínce započíst soutěže se součtem časových vah právě 1,5. 

e) Výsledná hodnota (nižší je lepší) každého hráče je nejnižší dosažitelná hodnota pro hráče 
(podle jeho účasti a výsledků v přípustných soutěžích) získána podle vzorce 

IMPHodnota = Suma KS*KZ*VUH*ZU/Suma KS*KZ*VUH 

         , kde Suma KZ*VUH = 1,5. 

KS – Koeficient soutěže 

KZ – Koeficient započtení soutěže (většinou 1). Pro neúplně započtenou soutěž je takový, aby 
vyrovnal Suma KZ*VUH do 1,5.  

VUH – Časová váha účasti hráče 

ZU -  Započtené umístění 

f) Započítávaná umístění hráče v jednotlivých soutěžích jsou dány následující tabulkou 



 

Umístění soutěžní jednotky Zap.umís. Pražská liga Zap.umís. Skupin. soutěže 

1 2.5 1.5 

2. 6.5 3.5 

n 4*n – 1.5 2*n – 0.5 

V případě dělených umístění je započtené umístění aritmetickým průměrem započtených umístění 
připadajících na zúčastněné jednotky 

g) Umístění soutěžní jednotky je u Pražské ligy a Skupinové švýcarské dáno konečným 
umístěním. Umístění soutěžní jednotky ve Skupinové A je dáno získaným nárokem pro 
následný cyklus takto: 

První A0              -    1 

..... 

Čtvrtý A0             -    4 

Pátý A0               -    7 

Šestý  A0            -     8 

První A11,A12     -    5.5 

Druzí A11,A12     -    9.5 

… 

Pátí A11,A12       -   19.5 

Šestí  A11,A12    -   21.5 

První A21,A22    -   15.5 

Druzí  A21,A22  -    17.5 

Třetí   A21,A22  -     23.5 

… 

Pátí    A21,A22  -     31.5 

Šestí  A21,A22  -     33.5 

První  A31,A32  -     27.5 

Druzí  A31,A32  -     29.5 

Třetí  A31,A32   -     35.5 

… 

Pátí    A31,A32  -     43.5 

Šestí  A31,A32  -     45.5 

 

V půli cyklu 

 

První  A41,A42,A43,A44  -     40.5 

Druzí  A41,A42,A43,A44  -     48.5 

… 

Na konci cyklu 

 

První  A41,A42  -     39.5 

Druzí  A41,A42  -     41.5 

Třetí  A41,A42   -     47.5 

… 

Pátí    A41,A42  -     55.5 

Šestí  A41,A42  -     57.5 

První  A51,A52  -     51.5 

Druzí  A51,A52  -     53.5 

Třetí  A51,A52   -     59.5 

… 

Šestí  A51,A52   -     65.5 

10. Náhradník 

a) Za oprávněného hráče je povolen v jednom kole start náhradníka.  

b) Oprávněný hráč, který se 2x nezúčastní není zařazen do konečného pořadí.  

c) Bezdůvodné odstoupení ze soutěže bez řádné omluvy je závažný disciplinární 
prohřešek. Provinilému hráči může být zakázán start v této soutěži v následujícím 
roce. Tento článek bude striktně uplatňován především v případě, kdy by v takovém 
případě došlo k vážnému snížení sportovní hodnoty soutěže. 

d) Pořadatel je oprávněn v zájmu udržení sportovní kvality doplnit startovní listinu 
v jednotlivých kolech na potřebný počet startujících. 



11. Odškodnění a penalizace 

a) V případě nesehraného zápasu je neprovinilý pár odškodněn nejlepším 
z následujících hodnot 

- 12,5 

- Vlastní průměr VB ze všech ostatních utkání na konci soutěže 

- Rozdílem mezi číslem 20 a průměrem získaných VB soupeřem ze všech 
ostatních utkání 

b) Provinilému páru bude přidělen výsledek 5 VB, pokud k nesehrání dojde 
z objektivních příčin. V opačném případě bude přidělen výsledek 0 VB. 

c) V případě nesehraného rozdání z objektivních příčin bude neprovinilý pár odškodněn 
+1 IMP na tomto rozdání. Páru, který toto rozdání měl hrát a přitom nesehrání zavinil, 
bude udělena penalizace -3 IMP na toto rozdání. Pokud nesehrání způsobil pár, který 
toto rozdání již hrál, bude mu udělena pořádková pokuta -1 VB. 

12. Výjimky 

Výbor BKP rozhoduje o interpretaci těchto propozic a může v závažných případech 
rozhodnout o jejich doplnění nebo o povolení výjimek z jejich ustanovení. 

 

 

V Praze 14.10.2013 

 


