
 

Školské majstrovstvá Slovenska bridžových krúžkov 

Súťaž dvojíc 

 
Propozície 
 

1. Všeobecné ustanovenia 
a. Školské majstrovstvá Slovenska bridžových krúžkov (ďalej len súťaž) organizuje BK Topoľčany. 
b. Súťaž sa riadi medzinárodnými pravidlami súťažného bridžu, propozíciami a aktuálnymi záväznými 

nariadeniami SBZ. 
c. Organizátor je povinný zabezpečiť zverejnenie základných informácii o súťaži (dátum, vložné, miesto) 

o súťaži v pozvánke uverejnenej na webe KBK. 

  

2. Štruktúra súťaže 
a. Turnaj je párovou súťažou 
b. Súťaž prebieha v 1 kole počas jedného hracieho dňa, pričom budú proti sebe všetky páry navzájom 

súťažiť. 
c. Minimálny celkový počet rozdaní je 25. 
d. Organizátor sa pokúsi zabezpečiť hrací čas 9 minút / rozdanie. 

 

3. Hodnotenie výsledkov 
a. Hodnotenie súťaže je topskórové, celkový výsledok sa určí dosiahnutým výsledkom v prvom kole. 
b. Turnaj je akreditovaný a majstrovské body budú pridelené podľa aktuálneho Klasifikačného 

poriadku. 

4. Podmienky účasti 
a. Súťaž je určená pre všetkých hráčov, ktorí sa narodili v roku 2000 a neskôr. 

 

5. Súťažné a technické ustanovenia 
a. Organizátor je povinný oznámiť zverejnenie základných informácii o súťaži (dátum, miesto konania, 

vložné) a spôsob prihlasovania. 
b. Organizátor zaisti všetky potrebné hracie prostriedky, miestnosť a dostatočné podmienky na hranie 

v nej. 
c. Vložné a ceny určuje organizátor. Vklady slúžia na úhradu výdavkov spojených s podujatím, na ceny a 

odmeny. 
d. Súťaž riadi vedúci súťaže, ktorý plní zároveň funkciu kvalifikovaného rozhodcu. Zabezpečí ho KBK. 
e. Trojčlenná jury bude určená pred začiatkom turnaja z hráčov s dlhodobou a preukázateľnou 

skúsenosťou v bridži. 



f. Oficiálne vyhlasovanie výsledkov, odovzdávanie cien a odmien je spoločné po ukončení oboch súťaží. 
Výsledky súťaží budú zverejnené do 24 hodín na webe KBK. Vedúci turnaja zaistí zverejnenie týchto 
propozícií na výveske v hracej miestnosti. 

g. Situácie nespomenuté v týchto propozíciách rieši usporiadateľ súťaže. Organizátor súťaže si 
v nevyhnutných situáciách vyhradzuje právo na úpravu propozícií. 
 

6. Platnosť propozícií 
a. Tieto propozície platia iba pre účely organizovania súťaže a nadobúdajú platnosť dňom 18. októbra 

2019. 

 

 
Vypracoval Tomáš Pavlík, 14/10/2019 
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