REGULAMIN
1. Regulamin dotyczy turniejów w Otwocku w sezonie 2017/18:
- cyklicznych (środy, pajączek, potencjalnie możliwa zmiana dnia tygodnia)
- GP Otwocka (w wybrane soboty lub niedziele)
- specjalnych (o Puchar Hefajstosa, Memoriał dr. Cezarego Zakrzewskiego szczegóły w osobnych komunikatach).
Dla wszystkich ww. turniejów prowadzona jest wspólna punktacja długofalowa.
Koordynatorem imprez jest Dariusz Węgrowicz, tel. 500 565 170
2. Turnieje cykliczne oraz GP Otwocka rozgrywane są parami na dystansie 24-30 rozdań
(wliczając ewentualną pauzę) na zapis maksymalny. Obowiązują aktualne przepisy
Międzynarodowego Prawa Brydżowego.
3. O ile brak specjalnego komunikatu, turnieje odbywają się w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Poniatowskiego 10, Otwock.
Ze względu na miejsce rozgrywek - dom kultury - na całym jego terenie obowiązuje
zakaz spożywania alkoholu.
4. Turnieje cykliczne rozpoczynają się o 17:15.
Turniej może zostać odwołany, w szczególności jeżeli wypada w okresie szkolnych
ferii/wakacji lub w przypadku kolizji terminów z ważnym wydarzeniem brydżowym
na terenie Okręgu Warszawskiego.
Każdorazowo na wynikach będzie podawany termin kolejnego turnieju.
Wyniki turniejów cyklicznych będą zamieszczane na stronie warsbrydz.pl jako cykl
turniejów - Otwock.
5. Wpisowe do turniejów:
cykliczne – 10zł (Hefajstos), 15zł (pozostali),
GP Otwocka –15zł (Hefajstos), 20zł (pozostali).
Liczba i wysokość nagród zależy od liczby zgłoszonych par oraz deklaracji
sponsorów.
6. Ranga turniejów, PKLe:
cykliczne – turnieje klubowe, dodatkowe PKLe z tytułu zgłaszania do Pajączka,
GP Otwocka – turnieje okręgowe.
7. W miarę technicznych możliwości wyniki turnieju będą wyświetlane na bieżąco
podczas jego trwania, za wyjątkiem ostatniej rundy, podczas której będą utajniane.

8. Zasady punktacji długofalowej:
- PDFy otrzymują wszyscy uczestnicy turniejów,
- ustalona jest minimalna liczba PDF za zwycięstwo w turnieju i wynosi ona
30 (cykliczne), 45 (GP Otwocka), 60 (specjalne)
- pozostałe miejsca otrzymują PDFy zgodnie z następującą metodą:
- od miejsca ostatniego do miejsca pierwszego w drugiej połowie tabeli ze stałą
różnicą wynoszącą 2 PDF (2-4-6…)
- od miejsca pierwszego w drugiej połowie tabeli w górę z możliwie równą (ale
całkowitą) różnicą PDF między kolejnymi miejscami tak aby zwycięzcy
otrzymali podaną wyżej liczbę PDF,
- miejsce środkowe (nieparzysta liczba par) to miejsce w pierwszej połowie,
- idąc do góry różnica PDF między kolejnymi sąsiadującymi miejscami musi
być niemalejąca,
- dodatkowo różnica między pierwszym a trzecim miejscem nie może być
mniejsza niż 8 (4+4) PDF,
- jeśli liczba par jest tak duża, że nie da się spełnić wszystkich powyższych
zasad, to zwiększeniu ulega liczba PDF za wygranie turnieju,
- pierwszy turniej zaliczany do punktacji długofalowej: 6 września 2017
- ostatni cykliczny turniej zaliczany do punktacji długofalowej: 20 czerwca 2018.
9. Minimalnymi nagrodami za punktację długofalową są startówki do turnieju Grand
Prix Mazowsza o Puchar Hefajstosa oraz do turniejów rozgrywanych w ramach
Memoriału dr. Cezarego Zakrzewskiego w 2018 roku, przy czym:
- 5 zawodników wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
odbędzie się turniej (liczone wszystkie turnieje), wygrywa startówki do turnieju Grand
Prix Mazowsza o Puchar Hefajstosa,
- 10 zawodników wg stanu na koniec czerwca 2018 (liczone 30 najlepszych turniejów)
wygrywa startówki do dwóch turniejów (po 5 do każdego) rozgrywanych w ramach
Memoriału dr. Cezarego Zakrzewskiego,
- zawodnicy, którzy skorzystają z prawa do startówki do turnieju Grand Prix
Mazowsza o Puchar Hefajstosa (nie mają takiego obowiązku), nie wygrywają
startówek do turniejów rozgrywanych w ramach Memoriału dr. Cezarego
Zakrzewskiego,
- niewydane startówki (rezygnacja, utrata prawa do nagrody, sparowanie zawodników
uprawnionych do nagrody) przechodzą na kolejnych zawodników w punktacji
długofalowej,
- startówka uprawnia do udziału w turnieju bez uiszczania wpisowego przez
zawodnika oraz wybranego przez niego partnera,
- Koordynator nie wyklucza rozszerzenia listy nagród w przypadku pozyskania
dodatkowych środków lub deklaracji sponsorów.
10. Wyniki turnieju stają się oficjalne jedną minutę po wprowadzeniu ostatniego zapisu.
W przypadku stwierdzenia (ponad wszelką wątpliwość) błędu w zapisie po upływie
tego okresu reklamacyjnego, istnieje możliwość poprawienia PDFów i PKLi, jednak
pod warunkiem zgłoszenia błędu przed rozpoczęciem kolejnego turnieju.
11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Koordynator.

