REGULAMIN MISTRZOSTW MOKOTOWA W BRYDŻU SPORTOWYM

ORGANIZATOR
Organizatorem turniejów i odpowiedzialnym za ich przebieg jest
mgr Andrzej Borewicz przy poparciu i merytorycznej pomocy Warszawskiego
Związku Brydża Sportowego.

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK
Turnieje prowadzone będą w każdą środę miesiąca, od godz. 17:30
w Centrum Kultury Mokotowa przy ul. Łowickiej 21 w Warszawie.
Wpisowe:
normalne 20 zł/os
ulgowe
15 zł/os
/przysługujące kobietom, nestorom oraz
seniorom, którzy ukończyli 65 rok życia/
juniorzy i młodzież szk. 10 zł/os
PUNKTACJA DŁUGOFALOWA
Turnieje objęte będą całoroczną punktacją długofalową, do której
zaliczane będzie 28 najlepszych osiągnięć zawodnika. W ten sposób wyłoniony
zostanie Mistrz i Wicemistrz Mokotowa.
Sposób obliczania punktacji długofalowej jest następujący. Za pierwsze
miejsce przyznawana jest liczba punktów równa liczbie par startujących
w turnieju x 2 PDF. Dodatkowo, za pierwsze 3 miejsca przyznawane są premie
w wysokości: 6, 4, 2 PDF.
Regulamin przewiduje następujący sposób podziału nagród w punktacji
długofalowej (na pulę składa się 5% wpisowego z każdego turnieju):
Mistrz
30% puli całorocznej
Wicemistrz
25%
”
3 Nagrody Specjalne równorzędne po 15% w poszczególnych kategoriach WK1:
0 – 3 (włącznie),
4 – 11,
12+
Nagrody Specjalne nie kumulują się z Nagrodami Mistrzowskimi,
tj. Mistrz/Wicemistrz nie zabiera nagrody przewidzianej dla zawodnika
w swojej kategorii WK.
decyduje WK zawodnika na dzień 31 grudnia roku kończącego klasyfikację.
W przypadku zmiany Regulaminu Klasyfikacyjnego decyzję o podziale nagród ogłosi Organizator.
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NAGRODY W TURNIEJACH
Na nagrody bieżące przeznacza się 45% wpisowego danego turnieju.
Liczba nagród kształtuje się następująco:
Do 15 par
–1
16-25 par
– 2 /podział 60/40%/
25-35 par
– 3 /podział 50/30/20%/
36 i więcej par
– 4 /podział 40/30/20/10%/
W przypadku udziału minimum 7 par danej kategorii, z puli nagród
przeznacza się odpowiednią kwotę na nagrody specjalne (50 zł) w kategoriach:
mikstowa / kobieca
juniorska
Pozostała część wpisowego (tj. oprócz puli nagród bieżących
i długofalowych) przeznaczona zostanie na organizację rozgrywek, sprzęt,
opłatę za wynajęcie sali, pracę sędziego, opłatę na rzecz Związku, druki,
kontrolki, zakup i grawerkę pucharu oraz oprawę uroczystości zakończenia
roku).
SPRAWY OGÓLNOORGANIZACYJNE
W ramach całorocznej rywalizacji wyodrębniony zostanie cykl „Puchar
Lata”, składający się z turniejów rozgrywanych w czerwcu i lipcu (wręczenie
przechodniego Pucharu Dyrekcji – pierwsza środa września). Punkty zdobyte
w ramach Pucharu Lata zostaną w całości dopisane do Całorocznej Punktacji
Długofalowej.
Nagrody nieodebrane w ciągu miesiąca od daty ich zdobycia przechodzą
w całości na fundusz nagród długofalowych.
Uczestnicy rozgrywek winni dbać o ład i porządek w miejscu
prowadzenia rozgrywek, a także dbać o powierzony im sprzęt.
Na cali i w całym Domu Kultury obowiązuje zakaz palenia tytoniu
i spożywania napojów alkoholowych.
/ Warszawa, dn. 3 stycznia 2018 /
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