
Propozice Trefového poháru 2017 
 
Trefový pohár je vyřazovací soutěž družstev s rozdílovým hodnocením, které se mohou 
účastnit týmy, které reprezentují bridžové kluby sdružené v Českém bridžovém svazu (dále 
ČBS).  
Pořadatelem Trefového poháru je Severočeský bridžový klub, z.s. Výklad těchto propozic a 
rozhodování o záležitostech, které nejsou propozicemi řešeny, náleží pořadateli. 

Přihlášky 
Každý klub, který je členem ČBS může do soutěže vyslat jedno družstvo o neomezeném 
počtu hráčů. Všichni hráči musí být členy klubu, který reprezentují, a mít řádně zaplacené 
příspěvky ČBS na sezónu 2016/17.  
Přihláška musí být pořadateli doručena nejpozději do 21.června. Na pozdější přihlášky může 
být brán zřetel, nenarušují-li hladkou organizaci soutěže. Přihláška obsahuje jméno kapitána 
a dvou jeho asistentů spolu s emailovými a telefonickými kontakty. Ostatní hráči nemusí být 
jmenovitě uvedeni, rozhodující je klubová příslušnost v matrice ČBS. Dobrovolným 
uvedením všech hráčů na soupisku lze předejít problémům s neoprávněným startem. 
Přihláška dále obsahuje identifikaci alespoň jedné hrací místnosti pro domácí zápasy klubu, 
jejíž poloha je přiměřená geografické působnosti klubu.  

Nováčkovská výjimka 
Hráči, kteří v předchozích třech letech nebyli členy ČBS, mohou být uvedeni na soupisce 
jako nováček. V případě, že zasáhnou do zápasu, zavazují se uhradit členské příspěvky 
ČBS na následující období. V opačném případě bude klubu, za nějž nastoupili, účtována 
přirážka ke startovnému v následujícím roce ve výši 150 Kč za každého takového hráče.. 
Bridžové kluby, které nejsou členy ČBS jako právnické osoby, mohou po dohodě s 
pořadatelem vyslat své družstvo za podmínky předložení úplně soupisky hráčů. V dalších 
ročnících bude členství v ČBS vyžadováno. 
Pokud v klubu, který je řádným členem ČBS, působí dostatečný počet hráčů prokazatelně 
mimo obec, v níž klub sídlí, může být po dohodě s pořadatelem uznán za pobočku s právem 
na účast týmu za stejných podmínek jako je tomu u samostatných klubů. 

Struktura soutěže 
Vyžaduje-li to počet řádně přihlášených týmů, může pořadatel udělit nejvýše tři divoké karty. 
Tým, který akceptuje divokou kartu, podá nejpozději do tří dnů dodatečnou přihlášku, která 
obsahuje soupisku nejvýše čtrnácti hráčů, kteří za tým mohou nastoupit. Pořadatel má právo 
dodatečnou přihlášku odmítnout, není-li soupiska v souladu s dohodou při udělení divoké 
karty a udělit divokou kartu jinému týmu. Soupiska týmu s divokou kartou může obsahovat 
libovolný počet nováčků ve smyslu předchozího odstavce. 



Týmy se utkají vyřazovacím způsobem v zápase na 84 rozdání. V prvním ročníku je los 
zcela náhodný, v dalších ročnících může pořadatel nasadit nejvýše čtvrtinu (zaokrouhlenou 
nahoru na mocniny dvojky) týmů podle výsledků předchozích ročníků. 
Při prvním setkání dvojice týmů určí domácí tým los. V zápase týmů, které již spolu v 
předchozích ročnících v rámci soutěže hrály, je domácím týmem ten, který v minulém 
vzájemném utkání byl týmem hostujícím. U týmů startujících na divokou kartu může 
pořadatel určit speciální režim (vždy hosté, vždy domácí, nástupnictví po týmu s divokou 
kartou z minulých ročníků, apod.), pokud tak neučiní, je na takový tým nahlíženo jako na 
běžný tým bez historie pořadatelství (tj. pořadatelství se vždy losuje). Standardně přihlášené 
týmy mohou být pořadatelem pro tento účel uznány za nástupnický tým po týmu, který hrál 
dřívější ročník na divokou kartu. 
Domácí tým zajistí na své náklady přiměřenou hrací místnost a vybavení pro hru (krabice, 
bidding boxy). Hostující tým se zápasu účastní na vlastní náklady (doprava, ubytování).  
Hrací místnost se může lišit od místností uvedených na přihlášce. V případě oprávněných 
námitek hostujícího týmu může pořadatel určit jinou hrací místnost (zejména v případě 
předchozích stížností na podmínky). Pořadatelství zápasu lze vzájemnou dohodou obou 
týmů vyměnit. 
Nedohodnou-li se týmy na jiném termínu, odehrají se zápasy v termínech uvedených v 
tabulce. Předehrávání zápasů je vítáno. 
 

Počet týmů 3-4 5-8 9-16 

První kolo x x 29.-30. července 

Čtvrtfinále x 12.-13. srpna 16.-17. září 

Semifinále 16.-17. září 21.-22. října 21.-22. října 

Finále 9.-10. prosince 9.-10. prosince 9.-10. prosince 

 

Volný los 
Není-li počet účastníků mocninou dvojky, náhodně vylosované týmy budou mít v prvním kole 
volný los tak, aby počet postupujících do dalšího kola byl mocninou dvojky. Druhé kolo bude 
losováno ze dvou košů (koš vítězů prvního kola a koš týmů s volným losem), přičemž při 
nestejném počtu týmů v obou koších budou náhodně vylosované týmy z početnějšího koše 
přesunuty do koše méně početného. 
V zápasech druhého kola mezi týmem, který vyhrál v prvním kole, a týmem s volným losem 
má tým, který vyhrál v prvním kole, přenos 0,5 VP (nemůže tedy dojít k sedmému setu a pro 
postup mu stačí tři vyhrané sety). Zápasy mezi týmy, které v prvním kole měly stejné 
podmínky, probíhají standardně. 



Losování 
První losování proběhne během Letního ústeckého turnaje dvojic 24.června, poté vždy 
nejpozději do sedmi dnů od termínu konce předchozího kola. Losuje se vždy pouze 
bezprostředně následující kolo. Pořadatel zajistí přiměřenou kontrolu nezávislosti losu. 
Nejpozději sedm dní po losování oznámí oba týmy pořadateli datum a harmonogram zápasu 
(zároveň alespoň dva dny před začátkem zápasu), místo konání a osobu nebo osoby 
konající funkci vedoucího turnaje (včetně možných náhradníků). V případě shody se 
doporučuje, aby domácí tým zaslal oznámení pořadateli i hostujícímu týmu, načež hostující 
tým potvrdí přeposláním pořadateli svůj souhlas. Nedojde-li ke shodě, určí podmínky 
pořádání zápasu pořadatel v rámci výše uvedených principů.  

Dražební systémy 
Soutěž je zařazena do Kategorie 1 podle Soutěžního řádu ČBS, použití VUS i HK je 
povoleno za podmínky náležitého objasnění. Páry používající VUS nebo HK musí zaslat 
pořadateli úplný popis VUS nebo HK včetně doporučené obrany nejpozději do 27.června. 
Změny v zaslaných systémech, budou-li pořadatelem schváleny, mohou vstoupit v platnost 
nejdříve 14 dní ode dne schválení.  
V případě, že pořadatel nepovažuje popis VUS nebo HK za dostatečně objasňující (včetně 
adekvátní doporučené obrany), vyzve dotyčný tým k nápravě. Nedojde-li k adekvátní 
nápravě, vyhrazuje si pořadatel právo použití VUS nebo HK nepovolit.  

Zápas 
Zápasy jsou hodnoceny rozdílově pomocí IMP hodnocení. Každý zápas sestává ze sedmi 
setů po 12 rozdáních. Vítěz setu obdrží 1 VP, v případě remízy oba týmy obdrží 0,5 VP. 
Tým, který jako první dosáhne alespoň 3,5 VP je vítězem zápasu. Zbývající sety se již 
nedohrávají. Je-li po sedmém setu stav nerozhodný, vítěze zápasu určí pomocná kritéria v 
tomto pořadí: vítěz sedmého setu podle topového hodnocení; vítěz sedmého setu podle 
hodnocení prostými body; los. 
Nastoupí-li za tým hráč, jehož start nepovolují propozice soutěže, je každý set, v němž 
takový hráč hrál, kontumován v neprospěch provinivšího se družstva (VP jsou přiděleny v 
poměru 0-1). Není-li zřejmý vítěz zápasu (z důvodu nedohrání zdánlivě nepotřebných setů), 
lze zápas dohrát na náklady provinivšího se družstva pouze v případě, že ještě neuplynula 
lhůta pro dohrání běžícího kola. V opačném případě je vítězem zápasu vyhlášeno 
neprovinivší se družstvo. Rozhodnutí pořadatele v této věci je konečné. 
Standardní časový harmonogram zápasu: 
 

 sobota neděle 

11-13h 1.set 5.set 

14-16h 2.set 6.set 



16-18h 3.set 7.set 

19-21h 4.set  

  
Týmy se mohou dohodnout na jiném harmonogramu včetně rozdělení zápasu do více (i 
nesousedních) dní za předpokladu, že bude zápas ukončen nejpozději v den, který byl 
stanoven pro příslušné kolo. Očekává se, že domácí tým vyjde vstříc požadavkům 
hostujícího týmu. 
Domácí tým přisedá v lichých setech, hostující tým přisedá v sudých setech. 
Oba týmy oznámí v den ukončení zápasu výsledek pořadateli. Do sedmi dnů od ukončení 
zápasu odevzdají řádně vyplněný zápis o utkání. Nesrovnalosti v zápisu je tým povinen na 
vyzvání odstranit do tří dnů. 

Vedoucí turnaje 
Domácí tým zajistí na své náklady vedoucího turnaje. Osoba vedoucího turnaje se může 
měnit pro různé sety a může jít o hráče, který v jiném setu zápasu nastoupí za některý z 
týmů. Nesouhlasí-li hostující tým s volbou domácího týmu, má právo za analogických 
podmínek nominovat vlastního pomocníka vedoucího turnaje. Za řešení nesrovnalostí u 
stolu pak zodpovídá v lichých setech zástupce domácího týmu, v sudých setech zástupce 
hostujícího týmu. Dojde-li k nesrovnalosti, která vyžaduje bridžový úsudek, a neshodnou-li 
se kapitáni na řešení, rozhodne formou telefonické konzultace hlavní rozhodčí určený 
pořadatelem. Rozhodnutí hlavního rozhodčího se považuje za opravný prostředek vůči 
rozhodnutí vedoucího turnaje na úrovni odvolacího výboru soutěže. 
Uzná-li hlavní rozhodčí situaci za spornou (rozhodnutí považuje za nejasné a zároveň různé 
uvažované výsledky vedou k různým vítězům setu), sdělí tuto okolnost zúčastněným. Pokud 
se v takovém případě některý z týmů rozhodne závazně podat v řádné lhůtě (30 minut po 
oznámení rozhodnutí nebo konci příslušného setu, cokoli nastane později) odvolání k NOV, 
odehrají po skončení zápasu týmy i další sety dokud není vítěz zápasu jasný nezávisle na 
výsledku odvolání (nebo není odehrán plný počet sedmi setů). Po projednání odvolání NOV 
se k výsledku extra setů přihlíží jen v případě, že by se tyto sety odehrály, byl-li by výsledek 
odvolání znám na místě. 

Finance 
Vklad do soutěže je stanoven ve výši 300 Kč. Přihlášené kluby se zavazují pořadateli uhradit 
případné další sankce vyplývající z těchto propozic. 
 
Zúčastněné týmy by měly odehraných zápasů využít v rámci své propagace, jakož i obecné 
propagace bridžové hry, Trefového poháru a ČBS. Polovina vybraného startovného bude na 
základě hlasování komise složené ze zástupců týmů, které vyhrály alespoň jeden zápas (po 
1 hlasu), a zástupce pořadatele (1 hlas, lze kumulovat) rozdělena mezi nejaktivnější a 
nejkreativnější účastníky soutěže. Nedohodne-li se komise jinak, získá při účasti nejvýše 4 
týmů vítěz vše, při účasti alespoň 5 týmů bude cena rozdělena v poměru 7-3 mezi dva 
nejvýše hodnocené (členové komise hlasují pro dva účastníky s uvedením pořadí - první 



místo za dva body, druhé místo za jeden bod). Družstvo pořadatele nemůže být mezi 
výherci. Ostatní členové komise smějí hlasovat pro své družstvo, neurčí-li pořadatel jejich 
účast na propagaci za nedostatečnou. 
 
Nesplnění povinností vyplývajících z propozic soutěže je trestáno peněžitou pokutou, která 
bude stržena z vratné kauce. Pokuty jsou příjmem pořadatele, který může rozhodnout o 
jejich plném či částečném postoupení klubu, který byl pokutovaným jednáním poškozen.  
 
Nesehrání zápasu předem (2 dny) omluvené / neomluvené 200 Kč / 800 Kč 
Neoprávněný start hráče 100 Kč 
Pozdní odevzdání zápisu do 3 dnů / 4 a více dní 20 Kč / 50 Kč 
 
Dne 16.června 2017 
Petr Jelínek, předseda SBK 


