Punktacja długofalowa turniejów młodzieżowych MZBS
1. Mazowiecki Związek Brydża Sportowego organizuje punktację długofalową dla młodzieży szkolnej
w oparciu o istniejące turnieje brydża sportowego.
2. Uczestnik punktacji długofalowej musi spełnić następujące warunki:
– posiadać aktualną legitymacją szkolną szkoły dziennej (do liceum/technikum włącznie) na rok
szkolny 2017/18 oraz,
– być zarejestrowanym w Polskim Związku Brydża Sportowego w związkach brydża sportowego
na terenie Mazowsza (Ciechanów, Płock, Radom, Warszawa) na rok 2018 od dnia 19.10. 2017r.
3. Uczestnicy punktacji długofalowej startują w turniejach objętych punktacją na koszt
Mazowieckiego ZBS.
4. Do punktacji długofalowej zaliczają się turnieje:
– 16 turniejów cyklicznych (odbywających się w poniedziałki w CSU ul. Polinezyjska 10 - cykl
„Pierwszy Krok”- i w Sochaczewie, od 4.09 co poniedziałek do 18.12.2017r.).
– 4 okazjonalne (podczas Mistrzostwa Mazowsza Open, Mistrzostwa Mazowsza Amatorów oraz
dwóch innych określonych w późniejszym terminie).
Istnieje możliwość dołączenia innych (również nowopowstałych) turniejów do turniejów
cyklicznych.
5. Do punktacji długofalowej zaliczają się wyłącznie uczestnicy grający w parach młodzieży szkolnej.
6. W każdym turnieju uczestnik zdobywa punkty długofalowe, W końcowej klasyfikacji liczy się 10
najlepszych wyników z turniejów cyklicznych oraz 2 najlepsze wyniki z turniejów okazjonalnych.
7. W turniejach cyklicznych wyniki z turnieju (o ile jest dostępna wspólna klasyfikacja) lub
procentowe poszczególnych turniejów granych w różnych ośrodkach ustalają kolejność par
młodzieży szkolnej, które zgodnie z tak powstałą klasyfikacją otrzymują punkty długofalowe.
8. Za zwycięstwo w turnieju cyklicznym uczestnik otrzymuje 90 PDF, za zwycięstwo w turnieju
okazjonalnym – 190PDF. Obniżka dla dalszych miejsc wynika z liczby par w danym turnieju.
Obniżka jest liczbami całkowitymi mogącymi się różnić o 1 PDF; przy wyższych miejscach wyższa
obniżka. Ostatni uczestnik otrzymuje wartość niższej obniżki. Dodatkowo pierwszych sześć par
otrzyma po 10-7-5-3-2-1 PDF.
9. Trzy osoby z największą liczbą PDF po zakończeniu cyklu razem z wybranym partnerem (który musi
uczestniczyć w co najmniej 10 turniejach cyklu) na koszt (przejazd, pobyt, wyżywienie, wpisowe)
MZBS wyjadą na turniej do Berlina w dniach 1-3.05.2018r. (lub podobny, zgodnie z życzeniem
zwycięzców). Dodatkowo trenerzy zwycięzców punktacji otrzymają nagrody finansowe.
10. Interpretacja oraz ewentualne uszczegółowienie niniejszego regulaminu należy do Prezesa MZBS.
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