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1. Celem eliminacji  jest  wyłonienie  4  par,  które  uzyskają  awans do rozgrywek
Kadry Krajowej.
2. Turniej eliminacyjny odbędzie się 10 grudnia 2017 r. w ZS 26 w Bydgoszczy
3. Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł od osoby (bez zniżek).
4. Wyniki spotkań obliczać się będzie w VP w skali ułamkowej 20:0 w oparciu o
saldo IMP uzyskane w rozgrywanych rozdaniach. Wyniki poszczególnych rozdań
będą obliczane metodą do średniej po odrzuceniu ok. 25% skrajnych zapisów  
z każdej strony protokołu („butler”).
5. W miarę możliwości turniej będzie rozgrywany za stołach z przesłonami.
6. Jeżeli  ilość  par  <19  –  turniej  rozgrywany  będzie  barometrem  w  systemie
Howella (11-13 rund po 3 rozdania), w przeciwnym wypadku będzie to tradycyjny
turniej na piątkach (3x10) po dwa rozdania w rundzie.
6. W turnieju mogą brać udział wyłącznie zawodnicy K-PZBS z opłaconą składką
na 2017 lub 2018 rok.
7. Zgłoszenia par do turnieju przyjmuje Mariusz Żurek (tel. 601461337, e-mail:
regisss@go2.pl) do 7 grudnia 2017 r.
8. Warunkiem rozegrania turnieju jest zgłoszenie się co najmniej 12 par.
9. Zarząd  zastrzega  sobie  możliwość  przedłużenia  wyznaczonego  terminu
zgłoszeń.
10.  Zwycięskim  parom  zostanie  wypłacone  dofinansowanie  (tylko  w  wypadku
wzięcia  udziału  przez te  pary  w zawodach Kadry  Krajowej)  wg następującego
klucza:

I miejsce: 400 zł
II miejsce: 300 zł

III miejsce: 200 zł 
IV miejsce: 200 zł 

Dofinansowanie  za  III  miejsce  będzie  wypłacone  tylko  wtedy,  gdy  w  turnieju
wystąpi min. 15 par a za IV – tylko jeśli w turnieju wystąpi min. 20 par.
11.  W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  Kadrze  Krajowej  prawo  startu  
i  dofinansowanie  przechodzi  na  następną  parę  (z  zastrzeżeniem  opisanym  
w punkcie 13).
12. W przypadku zajęcia miejsc  1-4 przez  pary,  które mają  zagwarantowany
start  bezpośredni  w  rozgrywkach  Kadry  Krajowej,  prawo  awansu  (bez
dofinansowania)  przysługuje  parom,  które  uzyskały  kolejne  miejsca  
(z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 13).
13. Prawo startu w rozgrywkach Kadry Krajowej przysługuje wyłącznie parom,
które uzyskają w turnieju łączny wynik min. +10 IMP.
14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu K-PZBS.
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