Regulamin XVI Otwartych Mistrzostw Warszawy Juniorów w Konkurencji Par Mikstowych 2014
1. XVI Otwarte Mistrzostwa Warszawy Juniorów w Konkurencji Par Mikstowych 2014, zwane dalej MWJMx,
odbędą się 6.12.2014r. w Centrum Sportów Umysłowych przy ul. Polinezyjskiej 10.
2. MWJMx organizowane są przez Akademię Brydża Sp. z o. o. oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku
Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Warszawskiego Związku Brydża Sportowego
i Fundacji Na Rzecz WZBS.
3. Celem MWJMx jest wyłonienie Mistrzów, Wicemistrzów i II Wicemistrzów Warszawy w kategoriach:
Młodzieżowców (1989-1993), Juniorów (1994-1995), Juniorów Młodszych (1996-1998) oraz Młodzików (1999 i
młodsi) w konkurencji Par Mikstowych na rok 2014.
4. Turniej ma charakter charytatywny. Co najmniej połowa dochodu z wpisowego zostanie przeznaczona na rzecz
chorego na mukowiscydozę Patryka Wieczorka, syna Agnieszki i Madka, naszych przyjaciół brydżystów z CKiS
Skawina. Ze względu na charytatywny charakter turnieju zostaną do niego dopuszczeni również starsi
zawodnicy.
5. W turnieju obowiązuje zasada „najstarszego zawodnika”, czyli para w której występują zawodnicy z różnych
kategorii wiekowych jest liczona w kategorii starszego zawodnika. Pary w których co najmniej jedna osoba
nie jest juniorem walczą o nagrody rzeczowe, jednak nie otrzymują tytułów i medali.
6. W MWJMx obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów Brydża
Sportowego PZBS oraz zasady Polityki Systemowej. Sprawy nieujęte w wymienionych dokumentach rozstrzyga
sędzia główny.
7. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.
8. We wszystkich rozdaniach Panie zajmują pozycję E i S.
9. Zawody odbędą się zgodnie z harmonogramem:
15:00-15:45 Przyjmowanie zgłoszeo ostatecznych
16.00-20.30 Turniej (26-27 rozdao)
20.45-21.15 Ceremonia Zakooczenia
21.30-02.00 Gala Zakooczenia Sezonu AZS UW
10. Organizator prosi o wstępne zgłoszenia par poprzez stronę internetową matinfc2007.boo.pl/rejestr.
Pary zgłoszone wstępnie będą miały pierwszeostwo zakupu numeru startowego.
11. ZGŁOSZENIE OSTATECZNE odbywa się w dniu zawodów w momencie wykupienia numeru startowego.
12. Ze względu na uroczysty charakter turnieju i następującej po nim gali wszyscy uczestnicy i kibice mają obowiązek
uczestniczyd w strojach wieczorowych lub balowych:
a. Dziewczęta co najmniej suknia, elegancka sukienka lub elegancka spódnica i bluzka.
b. Chłopcy co najmniej elegancka koszula, eleganckie spodnie i marynarka, wskazany krawat.
c. W przypadku stwierdzenia, że stój zawodnika jest nieodpowiedni, organizator może nie dopuścid
zawodnika do gry lub dopuścid za podwójne wpisowe.
13. Na Sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych.
14. Podczas turnieju organizator zapewni poczęstunek.
15. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za czołowe miejsca w każdej z kategorii, a także losowane
wśród pozostałych uczestników.
16. Wpisowe od zawodnika wynosi minimum*:
a. 30 zł – juniorzy ur. w 1989 i młodsi oraz osoby bez współczynnika klasyfikacyjnego
b. 50 zł – pozostali
*Osoby które chcą bardziej wspomóc Patryka Wieczorka mogą wpłacad większe kwoty.
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