BRYDŻ
CEL: Wyłonienie najlepszych zawodników XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych
oraz popularyzacja gry w brydża w środowiskach polonijnych.
MIEJSCE: Pułtusk
TERMIN: 23.09.2021 r.
KATEGORIE WIEKOWE: Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe.
SYSTEM ROZGRYWEK:
1. W ramach Zawodów prowadzona będzie klasyfikacja długofalowa (dwa turnieje liczące
się do punktacji):
a) turniej par na maxy
b) turniej par na impy
2. Zwycięzcy każdego z turniejów otrzymują punkty długofalowe (pdf) w liczbie 101 pdf.
3. Liczba pdf dla niższych miejsc ulega obniżce o 2 pdf, tak by ostatnia para miała co
najmniej 1 pdf.
4. Jeżeli uczestników będzie więcej liczba pdf dla zwycięzcy, więc zatem i dla dalszych
miejsc może ulec zmianie.
5. Ponadto pierwsze 3 miejsca w turnieju otrzymają dodatkowe pdf, odpowiednio 30, 20 i 10.
W wypadku miejsc dzielonych o miejscu, a zatem przydzielonych pdf decyduje
bezpośrednie starcie par, a jeśli i to nie rozstrzyga Sędzia Główny zarządza losowanie.
WAŻNE INFORMACJE:
1. Tempo gry na rozdanie wynosi 7,5 minuty.
2. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa po 30 minutach od
udostępnienia oficjalnych wyników do wglądu.
3. Błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego zgodnie z
przepisem 79C2 MPB za zgodą Sędziego Głównego. Taka zmiana zapisu nie może
wpłynąć na wydane dotychczas nagrody. Sędzia Główny każdorazowo decyduje, czy taka
zmiana może wpłynąć na klasyfikację długofalową zawodów.
4. W oparciu o § 39 ust. 2 Regulaminu Zawodów PZBS organizator wprowadza następujące
zróżnicowanie kar:
a. kara minimalna wynosząca:
 w przypadku turnieju na maksy – 10% punktów możliwych do zdobycia w jednym
rozdaniu,
 w przypadku turnieju na punkty meczowe i w meczach pucharowych – 1 IMP,
 w przypadku meczów przeliczanych na VP – 0.5 VP.
b. kara porządkowa – odpowiednio 25%/2 IMP/1 VP
c. kara maksymalna – odpowiednio 50%/5 IMP/2 VP

5. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zezwolić na wymierzenie kary
w innej wysokości lub odstąpić od wykonania kary.
6. Rozstrzyganie spraw spornych ze względu na charakter należy do Sędziego Głównego.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników oraz skład
sędziowski.
2. Turniej rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów /
Sędziemu Głównemu.
4. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.
5. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
6. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki.
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych
przez Organizatora.
8. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych
przez Organizatora.
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