
 

REGULAMIN 1-go kwietniowego CYKLU TURNIEJÓW PAR – WM OZBS Open, 

granych na platformie BBO. 
 
1. Organizatorem cyklu turniejów brydża sportowego jest Zarząd WM OZBS. 

2. Za sprawy sportowe odpowiada Prezes WM OZBS - Jan Rogowski. 

3. Sędzią głównym turniejów będzie Tomasz Lisica (nick BBO: kaktus). 

4. Cykl turniejów składa się z czterech turniejów par rozgrywanych w środy o godz. 13:00  

    na platformie bridgebase.com (BBO) w dniach 1, 8, 15, 22 kwietnia 2020r. 

5. Turnieje zostaną rozegrane na zapis maksymalny na dystansie 16 rozdań. W przypadku 

    nierozpoczęcia ostatniego rozdania w rundzie cztery minuty przed jej zakończeniem system nie 

    zezwoli na jego rozegranie. 

6. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

7. Turnieje mają charakter zamknięty – mogą grać osoby zrzeszone w WM OZBS, bądź  

    mieszkające na terenie naszego województwa (dopuścimy nieliczne wyjątki, gdy jeden gracz  

    w parze spełnia powyższe warunki). 

  a. Każdy zawodnik  ma obowiązek bycia zarejestrowanym na naszej stronie internetowej. 

  b. Oprócz zgłoszenia przez stronę internetową 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. 

  c. Przyjmujący zgłoszenia (WM OZBS) zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pary do 

      turnieju bez podania przyczyny. 

8. W cyklu turniejów będzie prowadzona indywidualna klasyfikacja długofalowa. Za pierwsze miejsce  

     w każdym turnieju zostaną przyznane pdfy w wysokości: liczba par x 2, następnie obniżka o 2 pdf  

     dla dalszych miejsc. Cztery pierwsze miejsca otrzymają dodatkowe pdf w wysokości 5-3-2-1. 

     Do punktacji długofalowej zaliczają się wszystkie wyniki zawodnika. 

9. Za zajęcie pierwszego miejsca w poszczególnych turniejach zwycięzcy otrzymają po talii kart. 

10. Zwycięzca punktacji długofalowej zostanie nagrodzony Pucharem  

      Prezesa Warmińsko-Mazurskiego  Związku Brydża Sportowego. 

11. Czołowe miejsca w klasyfikacji długofalowej otrzymują 20, 17, 15, 13 PKLi, dalej obniżka o 1 tak  

      by punkty otrzymało minimum 25% zawodników. 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). 

12. 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.  

13. W przypadku rozwiązania turnieju o wynikach lub powtórzeniu turnieju decyduje sędzia 

      główny w porozumieniu z Prezesem WM OZBS. 

14. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych i wysoce szt.  

15. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać sędziemu natychmiast po ich zaistnieniu (nie później niż  

      10 min. po zdarzeniu). 

16. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wynikłe w trakcie trwania zawodów 

      rozstrzyga sędzia. 

 

Prezes WM OZBS 

Jan Rogowski 
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