REGULAMIN CYKLU WROCŁAWSKICH TURNIEJÓW PAR
BRYDŻA SPORTOWEGO NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ
1. Organizatorem cyklu turniejów brydża sportowego jest: Dolnośląski Związek
Brydża Sportowego przy współpracy z KS AZS Wratislavia Wrocław.
2. Za sprawy sportowe odpowiada Andrzej Bojda tel. 510012993
3. Cykl turniejów składa się z czterech turniejów par rozgrywanych
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godz. 16:30 na platformie
bridgebase.com (BBO) w dniach od 30.03.2020r.
4. Turnieje zostaną rozegrane na zapis maksymalny na dystansie co najmniej 21
rozdań. W przypadku nierozpoczęcia ostatniego rozdania w rundzie na cztery
minuty przed jej zakończeniem system nie zezwoli na jego rozegranie.
5. Udział w turnieju jest bezpłatny.
6. Turnieje mają charakter zamknięty:
a. Liczba par w turnieju ograniczona jest do 40, decyduje kolejność
zgłoszeń.
b. W turniejach mogą uczestniczyć zawodnicy zarejestrowani w okręgu
dolnośląskim (DS) na sezon 2019/2020, a zwłaszcza seniorzy 60+.
c. Każdy zawodnik do godz. 16:00 ma obowiązek zarejestrowania się
podając PID PZBS, Imię, Nazwisko, nick BBO na stronie
https://www.brydz.online
d. Oprócz zgłoszenia zawodnicy muszą się zalogować na BBO i zapisać do
turnieju, a także być zalogowanym chwilę przed turniejem –
w momencie
startu
turnieju
system
usuwa
uczestników
niezalogowanych bez możliwości powrotu.
e. Przyjmujący zgłoszenia zastrzega sobie możliwość przyjęcia osób spoza
okręgu dolnośląskiego lub nieprzyjęcia pary do turnieju bez podania
przyczyny.
7. Jeden cykl składa się z czterech turniejów. Po każdym tygodniu naliczane są
PKLe i zeruje się klasyfikacja długofalowa. Na pierwszy cykl składają się turnieje
grane 30.03, 31.03, 02.04, 03.04. Na drugi cykl składają się turnieje grane
06.04, 07.04, 09.04, 10.04, itd.
8. Turnieje zaliczają się do programu turniejów internetowych „BBO na fali”.
W związku powyższym zawodnikom uczestniczącym w turniejach zostaną
przyznane PKLe na następujących zasadach:
a. Czołowe miejsca w klasyfikacji długofalowej otrzymują 20, 17, 15, 13
PKLi, dalej obniżka o 1 tak aby punkty otrzymało minimum 25%
zawodników;
b. PKLe zostaną naliczone zawodnikom, którzy są zarejestrowani w Klubie
BridgeNet. Rejestracja: https://www.bridgenet.pl/pl/rejestracja.html.
Rejestracja jest bezpłatna (nie jest wymagana opłata za uczestnictwo).
9. W cyklu turniejów będzie prowadzona indywidualna klasyfikacja długofalowa.
Za ostatnie miejsce w danym turnieju zawodnik otrzymuje
1 pkt,

przedostatnie 2pkt, itd. aż do pierwszych trzech miejsc tj. przyznanie pkt. wg
klucza->(3m=4m+2pkt;2m=3m+2pkt;1m=2m+5pkt). Do punktacji długofalowej
zaliczają się trzy najlepsze wyniki zawodnika.
10. W turnieju, aby się odbył musi uczestniczyć co najmniej 10 par ale nie więcej
niż 40, o zapisaniu pary do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Odpowiedzialny za sprawy sportowe zastrzega sobie możliwość publikowania
na stronie internetowej niestandardowych rozwiązań zastosowanych przez
parę.
12. Sędzią głównym turniejów będzie Andrzej Bojda (nick BBO: junioree).
13. W przypadkach problemów technicznych (np. zerwanie połączenia)
o dopuszczeniu
zmiennika/zastępcy
zawodnika
lub
pary
(oraz
o dotychczasowym dorobku %%) decyduje sędzia główny. O przyznaniu
zawodnikom punktów długofalowych decyduje sędzia główny.
14. W przypadku rozwiązania turnieju o wynikach lub powtórzeniu turnieju
decyduje sędzia główny.
15. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów
sztucznych i wysoce sztucznych.
16. Każda para powinna wypełnić kartę konwencyjną w systemie BBO. Przy braku
KK sędzia każdą wątpliwość powinien rozstrzygać na niekorzyść pary, która nie
ma wypełnionej KK (co nie jest jednoznaczne z wydaniem pozytywnego wyniku
na korzyść strony przeciwnej). Zawodnik ma obowiązek alertowania swoich
sztucznych/niestandardowych zapowiedzi (zgodnie z Zasadami Alertowania
PZBS).
17. Takie alertowanie nie jest widziane przez partnera. Nie jest wykroczeniem brak
zrozumienia konwencji przez partnera, ale czas poświęcony na tłumaczenie
zapowiedzi może być przez sędziego uznany za nieautoryzowaną informację
zgodnie z przepisem 16C MPB. Tłumaczenie zapowiedzi jednoznacznie obciąża
czas strony stosującą niespotykaną/niezrozumiałą konwencję, oczywiście gdy
sędzia uzna, że ten punkt ma zastosowanie (np. konwencja Andrzeja Wilkosza,
czy konwencja „na starszych” albo konwencja Multi – w pełnej czy polskiej
wersji - nie powinna wymagać tłumaczenia).
18. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać sędziemu natychmiast po ich zaistnieniu
(nie później niż 10 min. po zdarzeniu).
19. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte
w niniejszym regulaminie.
20. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wynikłe w trakcie
trwania zawodów rozstrzyga sędzia.

