Regulamin Turniejów „Na Fali”
Organizowanych przez Opolski Związek Brydża Sportowego na platformie
BBO
1. Turnieje mają charakter półotwarty, mogą w nim wziąć udział zawodnicy
zrzeszeni w OZBS i uczestniczący w rozgrywkach ligowych organizowanych
przez OZBS
2. Warunkiem uczestnictwa jest bezpłatna rejestracja w klubie BridgeNET i
zarejestrowaniu na liście uczestników przez prowadzącego turnieje.
3. Turnieje są bezpłatne, rozgrywane na dystansie 14-21 rozdań w zależności od
ilości uczestników, na rozdaniach generowanych losowo, rozgrywane
systemem szwajcarskim
4. Organizator do prowadzenie turniejów wyznacza ROMAN WĄCHAŁA –
romek444 – tel.
660754991. Do prowadzącego należy kierować zgłoszenia udziału w turniejach
5. Na stronie PZBS prowadzony będzie wykaz turniejów uczestniczących w
cyklu, tak by zawodnicy nie mieli wątpliwości w których turniejach będą
przyznane PKLe za klasyfikację długofalową. Cykle turniejów zatwierdzane są
do programu w drodze decyzji Biura PZBS.
6. Turnieje będą stanowić cykl dla których będzie prowadzona klasyfikacja
długofalowa. Na cykl składać się będą cztery turnieje przeprowadzone w każdy
poniedziałek miesiąca z wykluczeniem świąt br. na platformie BBO, początek
każdego turnieju o godz. 17.00.
7. Na klasyfikację długofalową składać się będą 4 najlepsze wyniki spośród
wszystkich rozegranych turniejów liczonych jako suma uzyskanych wyników
procentowych w danym miesiącu
8. Czołowe miejsca w klasyfikacji długofalowej otrzymują 20, 17, 15, 13 PKLi,
dalej obniżka o 1 tak punty otrzymało minimum 25% zawodników. PKLe
zostaną naliczone zawodnikom, którzy są zarejestrowani w Klubie BridgeNet.
9. OZBS odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie turniejów w dobrej wierze i
w duchu szeroko rozumianej sportowej rywalizacji. Wszelkie oznaki gry z
wykorzystaniem niedozwolonych środków porozumiewania się w parze będą
skutkowały natychmiastowym usunięciem takiej pary z turnieju i zakazem
dalszego uczestnictwa w cyklu. ŚZBS określa własne zasady dopuszczania
zawodników do turnieju, w szczególności może odmówić dopuszczenia
zawodnika do gry bez podania przyczyny. Decyzja OZBS w tym zakresie jest
ostateczna.
10. PZBS zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego cyklu turniejów z
programu bez podania przyczyny, w tym do nie przyznania punktów klasyfikacji
ligowej, jeśli stwierdzone zostanie rażące naruszenie zasad, o których mowa w
akapicie poprzednim.

