NAVODILA ZA PRIJAVO NA EVROPSKO
PRVENSTVO EBL

EBL je razpisal tekmovanje, ki bo služilo kot kvali kacije za zaprta svetovna prvenstva v
kategorijah Open, Senior, Women, Mixed. Tekmovanje bo potekalo med 23. in 28. avgustom na
spletni platformi RealBridge, kjer je Bridge zveza Slovenije v pretekli tekmovalni sezoni
organizirala nekaj državnih prvenstev.
Igralci bodo tekmovanje igrali na nevtralni lokaciji pod nadzorstvom nevtralnega opazovalca
(poslanega s strani EBL). Vsako ekipo sestavlja 4 do 6 igralcev (obvezno) in non-playing captain
in trener (opcijsko). EBL je nacionalnim zvezam sporočil, da si želi čim hitrejših prijav, zadnji dan
za prijavo ekip pa je 12. julij.
Ker gre za prvi tovrstni primer tekmovanja (spletno tekmovanje nacionalnih reprezentanc), je
UO BZS sklenil, da z upoštevanjem dosedanjih reprezentančnih pravilnikov sprejme pravilnik, ki
predpisuje način prijav, morebiten izbirni postopek v primeru, da bo interes igralcev večji kot je
število mest v ekipi, ter pravice in dolžnosti prijavljenih in kasneje izbranih parov.

1. točka

Osnovni pogoji prijave

Na tekmovanje se igralci prijavljajo kot pari. Oba igralca v paru mora biti člana Bridge zveze
Slovenije, imeti slovensko državljanstvo, imeti v bridge zvezi osvojeno mojstrsko titulo MK
(mojstrski kandidat) ali višje in ne smeta trenutno biti v nobenem disciplinskem postopku na
BZS. Edina izjema prejšnjih pogojev, so mladinci, ki se lahko prijavijo, če njihovo prijavo odobri
vodja mladinske sekcije pri BZS, četudi še niso osvojili titule MK.

2. točka

Rok prijave

fi

Bridge zveza Slovenije zbira prijave za reprezentanco v kategoriji Open do 27. 6. 2021 do 23.59 ure
na spletni naslov info@bridge-zveza.si, in prijave za vse ostale konkurence do 30. 6. 2021 do 23.59
na isti spletni naslov. Zainteresirani za prijavo lahko dobijo informacijo o doslej prijaveljenih
parih.

2. od 3

28. 6. 2021 bo objavljeno število prijavljenih v open konkurenci. Par se lahko prijavi na
tekmovanje v več konkurencah, vendar mora igrati v open konkurenci, če je vanjo izbran. Med
ostalimi (v kolikor mu je dovoljen nastop v preostalih konkurencah) lahko prosto izbira.

3. točka

Način izbora

V primeru, da bosta v posamezni konkurenci prijavljena dva para (ali manj), BZS na tekmovanje
ekipe v tej konkurenci ne bo poslala. V primeru, da bodo prijavljeni trije pari, ki izpolnjujejo
pogoje navedene v 1. točki, so ti pari imenovani v reprezentanco v tej kategoriji. Če so v
posamezni konkurenci prijavljeni vsaj štirje pari, BZS organizira izbirni postopek v soboto 3. 7.
2021 in v nedeljo 4. 7. 2021. Izbirni postopek lahko poteka bodisi preko RealBridge platforme
bodisi v živo, odvisno od razmer, ki bodo veljale v tem času. Izbirni postopek (način izbora in
lokacijo) organizira tričlanski svet, ki ga imenuje UO BZS, pri čemer vsaj en član tega sveta ne
sme biti prijavljen v nobeno od ekip. Člani sveta so pri načinu kvali kacij avtonomni pod
pogojem, da noben izmed prijavljenih parov ni brez možnosti izbora. Svet predlaga, na podlagi
izbirnega tekmovanja, tudi morebitni rezervni par (rezervne pare).

4. točka

Obveznosti prijavljenih parov

Par ob prijavi vplača prispevek 200€ na TRR BZS, IBAN SI56 0400 1004 6533 120. Če na
tekmovanje, na katerega se je prijavil, BZS ne pošlje reprezentance, dobi par povrnjen celoten
prispevek. Par dobi povrnjenih 100€, če se na izbirnem tekmovanju ne uvrsti v ekipo. Paru se
vložena sredstva ne vrnejo, če se ne udeleži izbirnega postopka. Prijavi mora biti obvezno
priložena tudi konvencijska kartica para.

5. točka

Obveznosti izbranih parov

fi

Par, ki je izbran v reprezenatnco, se obveže, da bo igral na tekmovanju. V primeru kršitve
sankcije določa 7. točka tega dokumenta. Prav tako se mora par, ki bo izbran v reprezentanco

 


3. od 3

udeležiti vsaj polovice spletnih organiziranih treningov, ki jih bo BZS organizirala v času do
tekmovanja. Zaželeno je, da se par udeleži tudi čimvečjega števila živih treningov v organizaciji
BZS, če mu to dopušča zdravstveno stanje oz. ocena zdravstvenega tveganja. BZS bo treninge za
reprezentante (nekateri pa bodo odprti tudi za druge igralce) organizirala vsak torek in vsako
nedeljo, začenši s 4. 7. (če ne bo izbirnih tekmovanj), oz. 6. 7. če bodo. Online treningi se bodo
začenjali ob 20.00, v živo pa ob 18.00. Lokacija se bo prilagajal strukturi reprezentance.
Pari, ki so izbrani v reprezentanco, imajo treninge v organizaciji BZS brezplačne, nanje pa so
vabljeni tudi ostali igralci BZS, ob plačilu simbolične prijavnine. Presežek sredstev bo BZS porabil
za kritje stroškov povezanih s tekmovanjem.

6. Točka

Pravice izbranih parov

BZS izbranemu paru krije stroške prijavnine na tekmovanje. BZS krije stroške prostora, kjer bo
potekalo tekmovanje in prostor opremi z vodo. Izbrani par dobi s strani BZS nekaj oblačil za
tekmovanje z uradnim simbolom BZS. Po potrebi BZS pomaga igralcem tudi z računalniško
opremo.

7. Točka

Sankcije

Če se izbrani par po izboru a še pred prijavo ekipe EBL odloči, da ne bo nastopil za
reprezenatnco, se kaznuje z enoletno prepovedjo igranja za reprezenatnco. Če se par iz
neopravičljivih razlogov (o opravičljivosti razlogov odloča UO BZS) odpove nastopu po prijavi na
EBL, se kaznuje z enoletno prepovedjo tekmovanj v organizaciji BZS in petletno prepovedjo
igranja za reprezentanco.

UO BZS
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