REGULAMIN TURNIEJÓW REGIONALNYCH
SEZON 2018
1. Turnieje Regionalne sezonu 2018 rozgrywane będą w każdy poniedziałek danego
miesiąca o godz. 17.00
2. Miejsce rozgrywek Obiekt Hali Widowiskowo Sportowej Łuczniczka.
3. Turnieje rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Zawodów Brydża Sportowego
PZBS i regulowane są w oparciu o przepisy MPB.
4. W turniejach mogą uczestniczyć zawodnicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w PZBS.
5. Wpisowe do turniejów wynosi: 10.00 złotych od zawodnika z aktualnie opłaconą
składką, 7.00 złotych od zawodnika z aktualnie opłaconą składką i uprawnionego
do zniżek, 12 złotych od zawodnika niezrzeszonego.
6. W każdym turnieju poniedziałkowym ilość nagród i ich wysokość uzależniona jest
od ilości par uczestniczących w turnieju. Do 16 par – dwie nagrody, za pierwsze
miejsce 65%, za drugie 35% wpisowego przeznaczonego na nagrody bieżące. Od
17 do 24 par trzy nagrody: 1 miejsce 50%, 2 miejsce 30% i 3 miejsce 20 %
wpisowego przeznaczonego na bieżące nagrody, od 25 par cztery nagrody: 1
miejsce – 40%, 2 miejsce 30%, 3 miejsce 20%, 4 miejsce 10 % z wpisowego
przeznaczonego na nagrody. Turnieje w ramach KMP zaliczane będą do punktacji
długofalowej na zasadach ogólnej punktacji przyjętej dla każdego turnieju
długofalowego. Organizator przyznaje nagrodę za I miejsce w turnieju KMP w
wysokości 50 zł.
7. Turnieje prowadzone będą na zasadzie punktacji długofalowej kwartalnej .
8. Punktacja długofalowa (PDF) z każdego turnieju poniedziałkowego: 1 miejsce ilość
par +7, 2 miejsce ilość par +3, 3 miejsce ilość par +1, 4 miejsce ilość par -1, 5
miejsce ilość par -3, 6 miejsce ilość par -5, 7 miejsce -6 i do miejsca ostatniego w
turnieju o jeden mniej. Ostatnia para 1 PDF.
9. Do końcowej punktacji długofalowej kwartalnej zaliczana będzie ilość turniejów
rozegranych w kwartale pomniejszona o trzy najsłabsze wyniki o ile rozegrano
wszystkie turnieje w kwartale. Odpis na nagrody w klasyfikacji kwartalnej wynosi
5% wpisowego wniesionego przez uczestników za każdy turniej poniedziałkowy.
10. Nagrody kwartalne wypłacane będą dla zawodników, którzy zajmą miejsca od 1-5
proporcjonalnie: 1 miejsce 35% puli, 2 miejsce 25% puli, 3 miejsce 20% puli, 4
miejsce 12% puli i dla zawodnika, który zajmie 5 miejsce 8% puli nagród z 5%
odpisu kwartalnego.
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