
Švýcarská skupinová soutěž BK Praha 

Propozice soutěže (platné od cyklu Podzim 2016)  

 

1. Uspořádání soutěže  

Švýcarská skupinová soutěž BK Praha je soutěž dvojic hráčů organizovaná švýcarským způsobem 
(nasazení dvojic do dalšího kola se odvozuje z pořadí dvojic z kola předchozího). 

2. Hrací schéma  

Soutěž se hraje na 9 kol. V průběhu jednoho kola soutěže hraje dvojice 2 sestavy (utkání) na 16 rozdání 
proti dvěma dalším dvojicím. 

Výsledky se hodnotí porovnáním s průměrem po eliminaci extrémních výsledků, s následným převodem 
na VB podle spojité tabulky WBF (tabulka na 16 rozdání), přičemž se eliminuje 10 + 10 % extrémních 
výsledků. 

Po 7. kole dochází k rozdělení pole na finálovou skupinu (12 dvojic) a základní skupinu.  

3. Přihlášky  

Přihlášky do soutěže se řídí pokyny vydanými vedením klubu BK Praha bezprostředně před zahájením 
každého pololetního cyklu.  

Pro nasazení do prvního kola se použije přednostně pořadí z předchozího cyklu s přihlédnutím 
k vyrovnanosti linek. Po domluvě s vedoucím soutěže se lze do soutěže zapojit až od 2. nebo 3. kola. 
Způsob nasazení dvojic, které se předchozího cyklu nezúčastnily, oznámí vedoucí soutěže. 

4. Vklady  

Vedení klubu BK Praha vyhlásí před počátkem každého cyklu soutěže výši vkladů a případné slevy 
poskytované členům klubu, hráčům mládežnických kategorií a ostatním členům ČBS. Vklad do soutěže 
je vkladem za dvojici. Vklad na celý pololetní cyklus je splatný na místě při prezentaci dvojice před 
začátkem cyklu a v případě nedokončení soutěže se nevrací.  

5. Nasazení dvojic 

Za rozpis utkání každého kola odpovídá vedoucí soutěže. V maximální možné míře zachovává 
nasazení určeno pořadím předchozího kola. Z rozpisu vyřazuje nepřítomné dvojice a v případě účasti 
náhradních dvojic určuje jejich nasazení s příhlédnutím na výkonnost. 

6. Náhradníci  

A. Náhradníkem (náhradníky) za právoplatného člena dvojice na nejvýše 6 rozdání může být libovolný 
hráč – člen ČBS, bez omezení výkonnosti. Vedoucí soutěže může povolit účast hosta – nečlena ČBS.  



B. Náhradníkem za právoplatného člena dvojice na celé kolo, může být libovolný hráč - člen ČBS, jehož 
výkonnost je stejná nebo nižší než výkonnost nahrazovaného hráče.  

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, ve smyslu Klasifikačního řádu ČBS platného od 
klasifikačního období 2014/2015, se pro tento účel vzájemně rovnají. 

Vedoucí soutěže může z vážných důvodů, které by jinak narušily chod soutěže, povolit účast 
náhradního hráče nebo náhradní dvojice bez ohledu na výkonnost. Zařazením náhradní dvojice se 
rovněž rozumí nasazení dvojice proti lepším soupeřům vzhledem k aktuálnímu umístění z důvodů 
absence řádně nasazené dvojice. Pokud se výkonnost náhradně nasazené dvojice liší o 2 a více 
stupňů, výsledek soupeře proti takové dvojici je skutečný dosažený výsledek nebo 12 VB (0 IMP), cokoli 
je lepší. 

7. Utkání, hrací doba.  Záznam výsledků. Konvenční karty  

Utkání se hrají na 16 rozdání. Hrací doba je 120 minut. Začátek prvního utkání je v 17:45, začátek 
druhého utkání v 19:50. Hráči jsou povinni být na místech určených podle nasazení 5 minut před 
začátkem utkání. 

V případě zdůvodněné potřeby a na základě předchozího oznámení vedoucímu soutěže může vedoucí 
určit individuální začátek utkání; celková hrací doba se však neprodlužuje. Vedoucí soutěže požádá 
hráče obou dvojic, aby spojeným úsilím nahradili vzniklé zpoždění. Pokud zpoždění není 
kompenzováno, jsou před koncem sestavy neodehraná rozdání odebrána. 

Čekací doba je 30 minut. Dvojice, které jsou v době začátku utkání na místě, avšak nezahájí hru, budou 
pokutovány přísněji než dvojice nepřítomné. 

Výsledky se zaznamenávají elektronicky prostřednictvím záznamového zařízení Bridgemate. 

V soutěži jsou doporučeny konvenční karty ČBS. Nejsou povoleny vysoce umělé systémy ani hnědé 
konvence (HK). 

8. Řešení rovností klasifikace 

O pořadí dvojic rozhoduje:  

1) celkový počet VB,  
2) umístění v předchozím kole  

Podkladem pro výpočet KB jsou výsledky pololetního cyklu soutěže.  

9. Opravy výsledků  

Hráči jsou vyzýváni k pečlivé kontrole záznamu výsledku při jeho zadávání, odesílání a následně ke 
kontrole vytištěného záznamu výsledků. 

O opravu chyby v záznamu výsledků je možné požádat během opravné doby, tj. od okamžiku 
zveřejnění výsledků na internetových stránkách klubu po dobu 7 kalendářních dnů. Ve výjimečných 
případech, nebylo-li z objektivních důvodů možné o opravu zažádat během opravné doby, se připouští 
oprava uplatněná po skončení opravné doby, nejpozději však do začátku dalšího kola. Délku opravné 
doby pro poslední kolo soutěže určí vedoucí soutěže. Po uplynutí opravné doby je vydáno aktuální 



pořadí pro účely nasazení do dalšího kola; případné pozdější vyřešení opravy nezakládá nárok na 
změnu nasazení. Řešení veškerých oprav musí být známo nejpozději v průběhu hrací doby dalšího 
kola.  

Zápis výsledku, tj. uvedení závazku a dosaženého počtu zdvihů, je možné opravit pouze se souhlasem 
vedoucího a za přítomnosti obou stran na místě do 10 minut po skončení řádné hrací doby. Pozdější 
změnu výsledku lze provést jen na základě písemné žádosti o opravu, odsouhlasené zástupci obou 
dvojic, a to do 7 kalendářních dnů po zveřejnění výsledků na webu klubu. Rozporné záznamy rozhodne 
vedoucí po konzultaci s oběma dvojicemi, pokud to okolnosti umožní; nedojde-li vedoucí na základě 
dostupných informací (srovnej Pravidlo 85 MPSB) ke skutečnosti, rozporný záznam vyloučí.  

10. Nepřítomnost dvojice, neodehraná utkání 

V případě, že se dvojice nemůže hracího kola zúčastnit, má se pokusit zajistit náhradní dvojici podle 
odstavce 5 propozic. Nastoupení náhradní dvojice podléhá ohlášení vedoucímu soutěže, nejpozději 
před začátkem hracího kola. 

Pokud se dvojice nemůže hracího kola zúčastnit a nenastoupí za ni náhradní dvojice, musí tuto 
skutečnost nahlásit vedoucímu soutěže nejpozději do 15:00 hracího dne, nejlépe prostřednictvím e-
mailu nebo SMS. Neomluvená nepřítomná dvojice je z dalších kol soutěže vyloučena, přičemž Výbor 
BK Praha může ze závažných důvodů rozhodnout o setrvání takové dvojice v soutěži. Výsledky takto 
vyloučené dvojice zůstávají v platnosti i v případě, že dvojice odehrála méně než polovinu utkání. 
Neomluvená neúčast zejména v posledním kole soutěže je předmětem disciplinárního řízení. 

Neodehraná utkání jsou hodnocena následovně: 

1. Dvojicím, které se do soutěže zapojily ve 2. nebo 3. kola soutěže je za každé neodehrané utkání 1. 
nebo prvních dvou kol cyklu přidělena korekce 12 VB. Po dohrání 7. kola se tato korekce ruší a je 
nahrazena průměrem VB z odehraných utkání. 

2. Za neodehrané utkání 2. – 6. je přidělena korekce 12 VB. Po dohrání 7. kola se tato korekce ruší a je 
nahrazena platným výsledkem podle 6. 2. 9 SŘ (dvojici je přidělen průměr VB z odehraných utkání nebo 
8 VB, cokoliv je horší). 

3. Neodehraná utkání 7. a 9. kola jsou hodnocena jako neodehraná v posledním kole soutěže (0 VB). 

4. Za neodehrané utkání 8. kola je přidělena korekce 12 VB. Po dohrání 9. kola se tato korekce ruší a je 
nahrazena platným výsledkem podle 6. 2. 9 SŘ (dvojici je přidělen průměr VB z odehraných utkání nebo 
8 VB, cokoliv je horší). 

Nezúčastní-li se dvojice finálové skupiny 8. kola, ztrácí pro 9. kolo nárok na účast ve finálové skupině. 

11. Výklad a platnost propozic  

Tyto propozice vstupují v platnost cyklem Podzim 2016. Výklad těchto propozic provádí a případy, které 
tyto propozice neřeší, rozhoduje Výbor BK Praha.  

Výbor BK Praha      vedoucí soutěže:    
V Praze 14. 7. 2016      Adam Kubica 

775 294 429 
        adam.kubica.220@gmail.com 


