Regulamin Korespondencyjnych Mistrzostw MZBS „Karkonosze” 2018
§1
Regulamin Korespondencyjnych Mistrzostw MZBS „Karkonosze” 2018 obowiązuje na terenie działania MZBS
„Karkonosze” oraz w klubach, sekcjach - organizatorach turniejów eliminacyjnych.
§2
W 2018 r. zostaną rozegrane XIII Korespondencyjne Mistrzostwa MZBS Karkonosze w brydżu sportowym (KM MZBS),
na które składa się 10 turniejów eliminacyjnych par oraz turniej finałowy. Turnieje eliminacyjne KM MZBS są turniejami
otwartymi dla wszystkich.
§3
Turnieje odbywają się w różnych ośrodkach w tych samych terminach wg kalendarza MZBS - w czwarty poniedziałek
każdego miesiąca, (w lipcu nie odbywa się) - początek godz. 17.00-18.00) i są rozgrywane na tych samych rozdaniach
(rozkładach kart); obliczane są "maksowaniem proporcjonalnym".
§4
Turniej ma rangę turnieju regionalnego, a organizatorem turniejów eliminacyjnych KM MZBS, mogą być: kluby, sekcje
brydżowe, z terenu działania Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego. Kluby, sekcje spoza MZBS Karkonosze
muszą uzyskać akceptację Zarządu MZBS Karkonosze na organizację w/w turniejów.
§5
Do uznania ważności turnieju lokalnego jako części KM MZBS wymagany jest udział przynajmniej 6 par. Stała liczba
rozdań w każdym turnieju wynosi 30, powinno się rozegrać min. 26. Schematy gry:
6 par - 5 rund po 6 rozdań każdy z każdym (barometr) - razem 30 rozdań
7-8 par - 7 rund po 4 rozdania każdy z każdym - razem 28 rozdań
9-10 par - 9 rund po 3 rozdania każdy z każdym - razem 27 rozdań
11-12 par - 10 (ew. 9) rund po 3 rozdania - 30 (27) rozdań
13-14 par: 10 (ew. 9) rund po 3 rozdania - 30 (27) rozdań lub 13 rund po 2 rozdania - 26 rozdań
15-22 par - 15 rund po 2 rozdania - 30 rozdań (ew. 13 rund po 2 rozdania - 26 rozdań)
§6
Każdy lokalny turniej oblicza się wg ogólnych zasad na wynik maksymalny. Wyniki turnieju przesyła się do witryny
Bridge Spider w czasie do 48 godzin. Ewentualną pomoc można uzyskać e-mailem: slawek@lo.boleslawiec.pl
§7
Wszystkie zapisy uzyskane w poszczególnych rozdaniach wszystkich turniejów lokalnych danej rundy są maksowane
ponownie (proporcjonalnie) na wspólnego maksa. Naliczane są także PKL-e.
§8
Wpisowe do poszczególnych turniejów eliminacyjnych oraz ilość i wysokość nagród ustala organizator.
We wszystkich turniejach eliminacyjnych, uczestnicy wnoszą dodatkową (oprócz opłaty zgłoszeniowej turnieju) opłatę na
rzecz MZBS w wysokości 2,50 zł od zawodnika. (na organizację i nagrody w KM MZBS), a jeśli przesyłane są w postaci
protokołów do wprowadzania przez MZBS to 3,50 zł. od zawodnika. Od tych opłat zwolniona jest młodzież szkolna do
20 lat (ur. w roku 1998 i młodsi).
§9
Jako wynik eliminacji będzie brana średnia 8 najlepszych turniejów zawodnika i w przypadku awansu zawodnika do
finału będzie traktowana jako wynik I sesji finału. Ustala się, że po zakończeniu cyklu turniejów eliminacyjnych KM
MZBS, pierwszych 14 zawodników oraz jedna kobieta i/lub jeden junior (pod warunkiem uzyskania wyniku pow. 50%) –
a jeśli nie ma takich zawodników to kolejni zawodnicy począwszy od miejsca 15 - wraz z dobranymi przez siebie
partnerami, którzy rozegrali co najmniej 4 turniejów eliminacyjnych (40%) rozegra w grudniu 2018 r. finał (na stołach z
zasłonami). – Sposób rozegrania finału zostanie podany w późniejszym terminie. Wynik końcowy zawodnika stanowić
będzie suma 1/3 wyniku eliminacji i 2/3 wyniku finału.
§ 10
Dla zwycięzców KM MZBS przewiduje się atrakcyjne nagrody finansowe, ustalone przez Zarząd MZBS „Karkonosze”
przed finałem, w ramach posiadanych środków MZBS.
§ 11
Interpretacja regulaminu należy do Zarządu MZBS „Karkonosze”.
§ 12
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd MZBS „Karkonosze” w dniu 14.01.2018 i wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
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Za Zarząd MZBS „Karkonosze” Prezes – Waldemar Siuda

