TOP 2017
Regulamin
1. Organizatorem zawodów jest Warszawski Związek Brydża Sportowego.
2. Prawo startu w turnieju TOP 2017 mają:
a. 6 osób z punktacji długofalowej czwartkowych turniejów WOB
b. 1 osoba z punktacji długofalowej turniejów WOB z cyklu "Puchar Jesieni",
c. 2 osoby z punktacji długofalowej „Kolumny Zygmunta”
d. 1 osoba z Legionowa,
e. 3 osoby z punktacji długofalowej turniejów CPK,
f.

1 osoba z punktacji długofalowej „O puchar Burmistrza Żoliborza”

g. 3 osoba z punktacji długofalowej „Brydżowych Mistrzostw Ursynowa”
h. 4 osoby z punktacji długofalowej OIIB
i.

1 osoba z Mistrzostw Warszawy Open

j.

2 osoba z Puli Prezesa

3. Turniej odbędzie się 17 marca 2018 roku, w Centrum Sportów Umysłowych przy ul.
Polinezyjskiej 10 w Warszawie.
4. Wpisowe wynosi:
a. 50 zł od osoby (dla osób z punktacji długofalowych i partnerów tych osób)
b. 100 zł od osoby (dla osób z puli Prezesa i ich partnerów)
5. Turniej zostanie rozegrany jako turniej par na zapis maksymalny grany na zasłonach.
6. Podczas turnieju zostanie rozegranych 48 rozdań.

TOP 2017
Komunikat organizacyjny
1. Priorytety awansów
a. Organizator ma prawo zgłosić dowolnego zawodnika do TOPu. Zachęcamy
jednak do zgłaszania zwycięzców rocznych klasyfikacji długofalowych.
b. Lista osób, które są uprawnione do gry w TOP 2017 będzie dostępna na stronie
warsbrydz.pl.
c. Organizator nie może zgłosić osoby, która jest już uprawniona do gry w TOP
2017.
d. Jeśli dwie uprawnione osoby z różnych cykli się sparują, to pierwszy rezerwowy
pojawia się z cyklu turniejów zakończonych wcześniej. W przypadku WOBu i
Pucharu Jesieni rezerwa pojawia się z Pucharu Jesieni.
2. Schemat rozgrywek
a. Turniej zostanie rozegrany przy użyciu zasłon, barometrem na zapis
maksymalny. Będzie składał się 24 dwurozdaniowych rund w 3 fazach.
b. Eliminacje:
i. W 2 możliwie równolicznych grupach po ~12 par
ii. 11 rund
iii. Na początku turnieju zostaną wylosowane 2 pary.
iv. Wylosowane pary będą wypychać przeciwników do przeciwnej grupy
zgodnie ze schematem pętelkowym (AB BA AB …)
c. Półfinały (SF)
i. 2 półfinały.
ii. W SF A 6 najlepszych pary z każdej grupy, w SF B pozostałe pary.
iii. Każdy z każdym z pominięciem par z własnej grupy eliminacyjnej.
iv. 6 rund.
d. Finały
i. Z podziałem na Finał A oraz Finał B.
ii. Do finału A awansuje 9 par z SF A i 3 pary z SF B, pozostali grają
w finale B.
iii. 7 rund na dochodzenie, 5 rund bez powtórzeń w ramach finału,
2 ostatnie dokładnie według wyniku.
3. Harmonogram
a. 1000 – 1025 – zapisy do TOP 2017
b. 1030 – 1040 – podział na grupy
c. 1040 – 1410 – Eliminacje
d. 1410 – 1500 – Przerwa obiadowa
e. 1500 – 2000 – Półfinały / Przerwa techniczna / Finały
f.

Po zakończeniu gry ceremonia zakończenia

4. Nagrody
a. Pula nagród wynosi 7 000 zł.
b. Podział nagród nastąpi według klucza
i. W finale A:
1. 1300 zł
2. 1100 zł
3. 900 zł
4. 700 zł
5. 600 zł
6. 500 zł
7. 400 zł
8. 300 zł
9. 200 zł
ii. W finale B:
1.
2.
3.
4.

400 zł
300 zł
200 zł
100 zł

TOP 2017
Regulamin ogólny
Turniej TOP jest turniejem podsumowującym rok rozgrywkowy w Warszawskim Okręgu
Brydżowym i jest turniejem dla par złożonych z najlepszych zawodników w zakończonym roku.
TOP ma za zadanie popularyzować grę w turniejach lokalnych w Warszawie i okolicach.

1. TOP zostanie rozegrany jako turniej par na zapis maksymalny.
2. Turniej zostanie rozegrany po zakończeniu wszystkich rozgrywek w klubach
brydżowych w danym roku.
3. Każdy organizator turniejów w Warszawskim Okręgu Brydżowym ma prawo wykupić
prawo zgłoszenia dowolnej liczby uczestników do TOPu.
Koszt jednego miejsca (tzw. koszt organizatora) wynosi 250 zł.
Zaleca się, aby do TOPu zgłaszać zawodników z punktacji długofalowej danego cyklu
rozgrywek.
4. Planowana liczba par uczestniczących w TOP wynosi 24. W turnieju może grać więcej
par, w zależności od ilości zgłoszeń od organizatorów turniejów w WOB.
W przypadku liczby mniejszej niż 24 lista uczestników może zostać uzupełniona o pary
z tzw. Puli Prezesa.
5. Wpisowe do turnieju dla zawodników będzie wynosić:
a. 50 zł od zawodnika, który zakwalifikował się do TOPu przez długą falę turnieju
lokalnego,
b. 100 zł od zawodnika z Puli Prezesa.
6. Warszawski Związek Brydża Sportowego NIE JEST beneficjentem tego turnieju. Z
wpisowego pozyskanego zgodnie z niniejszym regulaminem zostaną potrącone
jedynie koszty organizacyjne. Pozostałe fundusze zostaną w całości przeznaczone na
nagrody dla uczestników.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

