REGULAMIN TURNIEJÓW
BRYDŻA SPORTOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA
PRAGI POŁUDNIE 2018
(PBPP)
1. Organizator: Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga
ul. Podskarbińska 2.
Osoba odpowiedzialna: Wanda Buszkowska (tel. 692 – 050 – 836)

Południe,

2. Terminy turniejów : w każdy ostatni piątek miesiąca godz. 1800, zapisy do 1755.
Termin Turnieju Finałowego zostanie podany w listopadzie.
3. Wpisowe do turniejów wynosi:
- dla osób nie należących do PZBS 25+5 zł
- dla członków PZBS 20+5 zł
- dla członków PZBS, którzy maja w legitymacji wpis: ULGA, tzn. seniorów 15+5 zł
- dla członków PZBS – młodzieży szkolnej 5+5 zł
Dopłata 5 zł od zawodnika przeznaczona jest na nagrody w Turnieju Finałowym.
W Turnieju Finałowym obowiązują te same stawki.
4. Prowadzona będzie indywidualna punktacja długofalowa turniejów o PBPP, gdzie
liczona zostanie suma procentów sześciu najlepszych turniejów.
5. Turnieje o PBPP wliczane będą także do punktacji długofalowych turniejów CPK,
łącznie z turniejami poniedziałkowymi (patrz regulamin turniejów CPK).
6. Do Turnieju Finałowego awansuje 16 najlepszych zawodników z dowolnymi
partnerami, którzy rozegrali co najmniej trzy turnieje z cyklu o Puchar Burmistrza
Pragi Południe 2016. W przypadku, gdy nastąpi skojarzenie zawodników z pierwszej
szesnastki, do finału awansują kolejni gracze z punktacji długofalowej. W Turnieju
Finałowym w dalszym ciągu obowiązywać będzie klasyfikacja indywidualna.
7. „Carry over” w Turnieju Finałowym wyniesie 1/12 zdobytych procentów w punktacji
długofalowej przez każdego zawodnika.
8. Najlepsza trójka w Turnieju Finałowym zdobędzie puchary Burmistrza Pragi
Północ.
9. W Turnieju
Finałowym
przewidywanych jest 12 indywidualnych nagród
pieniężnych: dla pierwszych 8. zawodników oraz 4 specjalne.
10. Turnieje eliminacyjne o PBPP będą rozgrywane schematami Mitchela – Howella na
dystansie 24 30 rozdań, turniej finałowy na dystansie 30 rozdań – każdy z każdym
po 2 rozdania.

11. Podczas
turniejów
obowiązuje
Polityka
Systemowa
PZBS,
przepisy
Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Zawodów PZBS, oraz zakaz
blefowania otwarciami konwencyjnymi.
12. Wyniki będą ogłaszane 10-15 minut po zakończeniu turnieju a okres reklamacyjny
kończy sie po upływie 5 minut od zakończenia drukowania historii par. W
przypadku kłopotów technicznych, gdy wyniki nie zostaną ogłoszone na sali gry,
okres reklamacyjny kończy sie w chwili startu kolejnego turnieju. Wyniki będą
także ogłaszane na stronie internetowej: http://www.warsbrydz.pl
13. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia pary do zawodów z uwagi na
ograniczona liczbę par (maksimum 50) lub niestosowne zachowanie.
14. W turniejach o puchar burmistrza Pragi Południe obowiązują ustalenia Regulaminu
Turniejów Brydża Sportowego w roku 2018 w CPK na Pradze Południe.

