Regulamin Turniejów Brydża Sportowego w roku 2018
w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe
1. Patronat: Mazowiecki Związek Brydża Sportowego.
Osoba odpowiedzialna: Wanda Buszkowska – tel. 692 – 050 – 838
2. Działalność klubowa opiera się na prowadzeniu dwa razy tygodniu turniejów brydża
sportowego, przy czym działalność będzie samofinansująca, bez dochodów.
3. Terminy turniejów – poniedziałki i piątki, poza świątecznymi, o godzinie 18.00.
4. W turniejach w CPK mogą uczestniczyć „klubowicze” tzn. gracze, którzy regularnie
startowali w turniejach w FIGARO, poprzez GEM, kończąc na CPK. Prawo startu w
turniejach w CPK mają także gracze zaproszeni przez Organizatora.
5. Wpisowe do turniejów (od osoby):
- dla osób niezrzeszonych w PZBS:
- 25 zł
- dla członków PZBS:
- 20 zł
- dla członków PZBS z wpisem „ulga”:
- 15 zł
- dla członków PZBS, młodzież szkolna:
- 5 zł (bez prawa do
nagród)
Dodatkowa opłata na rzecz PZBS za KPM:
- 5 zł
Dodatkowa opłata w turnieju o puchar Burmistrza:
- 5 zł
6. Punktacje długofalowe:
Roczna - - liczy się 55 najlepszych wyników,
O puchar Burmistrza – zasady opisane są w osobnym Regulaminie.
Wszystkie pary uczestniczące w turnieju zdobywają punkty długofalowe PDF.
Za pierwsze miejsce para zdobywa liczbę PDF równą podwojonej liczbie startujących
par. Dodatkowo czołowe pary zdobywają PDF w wysokości: do 20 par: 2 PDF, 1 PDF ;
21 – 30 par: 3 PDF, 2 PDF, 1 PDF; 31 – 40 par: 4 PDF, 3 PDF, 2 PDF, 1 PDF; 41+ par: 5
PDF, 4 PDF, 3 PDF, 2 PDF, 1 PDF
7. Na nagrody przeznacza się:
- na bieżące nagrody turniejowe – 45% wpisowego*, - na roczne nagrody
długofalowe, w tym zgłoszenie od jednej do trzech par do TOP WOB 2017 po 250 zł
– 6% wpisowego
* - W przypadku udziału mniej niż 23 par, na nagrody bieżące może być
przeznaczone mniej niż 45% wpisowego, z uwagi na wysokie koszty stałe (sala,
sędziowanie i inne).
8. Nagrody przyznawane są dla co najmniej 10% par (przy udziale co najmniej 23 par),
z tym że nagrody główne zdobywa 7% startujących par (z zaokrągleniem w górę);
Nagrody specjalne zdobywa 3% startujących par(z zaokrągleniem w górę), jeśli
spełnione są warunki przyznawania nagród specjalnych. W przeciwnym wypadku,
pula nagród specjalnych zasila w całości pulę nagród głównych.
9. Nagrody specjalne przyznawane są w następujących kategoriach:

- pary mikstowe lub kobiece,
- pary juniorskie.
- pary popularne: (spełnione oba warunki: do WK 3,0 na zawodnika oraz iloczyn WK
nie przekracza liczby 5, tzn. 3 i 1,5 - TAK, 3 i 2 – NIE, 2,5 i 2 TAK, 2,5 – 2,5 – NIE)
10. Przy obliczaniu wysokości nagród stosuje się następujący klucz:
10 – 7 – 4 – 2 – 2 – (2) - … z odpowiednim zaokrągleniem.
11. W przypadku, gdy w turnieju grają co najmniej 3 pary młodzieży szkolnej, to
najlepsza z nich zdobywa nagrodę specjalną w wysokości połowy zwyczajnej nagrody
specjalnej, pod warunkiem uzyskania w turnieju co najmniej 50%.
12. Nagrody nieodebrane w ciągu miesiąca od daty ich zdobycia przechodzą w całości na
fundusz nagród długofalowych.
13. W długofalowej punktacji rocznej nagrody zdobywa co najmniej 8 najlepszych graczy,
możliwe są także nagrody specjalne.
14. Turnieje rozgrywane są systemem Mitchela i Howella na dystansie 24 – 33 rozdań.
15. Podczas turniejów obowiązuje polityka systemowa PZBS, aktualne MPB oraz zakaz
blefowania odzywkami konwencyjnymi.
16. Wyniki będą ogłaszane bezpośrednio po turnieju. Okres reklamacyjny kończy się 5
minut po zakończeniu drukowania historii par. Jeżeli z przyczyn technicznych wyniki
nie zostaną ogłoszone na sali gry, to okres reklamacyjny kończy się z chwilą startu
kolejnego turnieju.
17. Sędziami głównymi w CPK są sędziowie państwowi: Arkadiusz Ciechomski,
Aleksander Krych Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do turnieju
kolejnych par ze względu na pojemność sali.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia zawodnika z turnieju za
niestosowne zachowanie oraz ustalenia mu okresu karencji.
19. Organizator ma prawo dopuszczenia do turnieju gości, którzy są zwolnieni z
wpisowego.
20. Na sali gry, a także w całym budynku, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu i picia alkoholu.
21. Sprawozdanie z działalności brydżowej w CPK za rok 2018 zostanie przedstawiony do
akceptacji Mazowieckiego ZBS do 1.02.2019.
22. Poniżej podajemy do informacji pozycje kosztów ponoszonych przez organizatora:
wynajem sali, ustawianie, demontaż i sprzątanie sali, sędziowanie, nagrody bieżące i
roczne, w tym opłata za TOP WOB 2018, opłata do PZBS za KMP, oplata do WZBS za
umieszczanie wyników na stronie i przyznanie PKL, artykuły biurowe, uzupełnienie i
wymiana sprzętu, organizacja imprez okolicznościowych, inne.
Zasadą jest, że wypłacenie nagród rocznych zamyka bilans przychodów i rozchodów
na zero.

