OTWARTE MISTRZOSTWA BOLESŁAWCA
W BRYDZU SPORTOWYM 2011
1. Organizator: Dział Organizacji Imprez, Marketingu i Reklamy MOSiR
Bolesławiecki Klub Brydżowy
2. Miejsce rozgrywek: Klub „LILIPUT” przy ul. Kleeberga w Bolesławcu
1. 17.01.2011
4. 26.04.2011
7. 18.07.2011
10. 17.10.2011
Rozpoczęcie rozgrywek: godz. 1730

3. Termin:

2. 21.02.2011
5. 16.05.2011
8. 15.08.2011
11. 21.11.2011

3. 21.03.2011
6. 20.06.2011
9. 19.09.2011
12. 5.12.2011

4. Zgłoszenia: na miejscu zawodów do godziny rozpoczęcia zawodów
5. Uczestnictwo: wszyscy chętni
6. Punkty i wyniki:
-

do klasyfikacji generalnej zalicza się wyniki z dziesięciu najlepszych turniejów
Mistrzem Bolesławca zostaje zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów
długofalowych (pdf),
- W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników tej samej ilości pdf o
kolejności decyduje:
1) większa ilość pierwszych, drugich, trzecich, itd., miejsc w turniejach par zaliczanych do
klasyfikacji,
2) jeżeli nie można tego ustalić lokaty przyznaje się dzielone ,
- pdf uzyskane w każdym turnieju przez parę zawodników przyznaje się każdemu z nich
indywidualnie.
Zasady przyznawania punktów długofalowych są następujące:
- za zwycięstwo w każdym turnieju par zawodnik otrzymuje 2n+6 pdf ( n – ilość par
startujących w turnieju),
- za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje (2n-2) + 4 pdf,
- za zajęcie III miejsca zawodnik otrzymuje (2n-4) + 2 pdf,
- każda kolejna para zawodników otrzymuje (2n+2) – (2* k ) , k – zajęte miejsce w turnieju,
- w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej par identycznego wyniku w turnieju każdy
zawodnik otrzymuje ilość PDF przewidzianych dla danego miejsca ex aequo.
- w przypadku lokat dzielonych kolejna para/zawodnik zajmuje miejsce odpowiednio niższe
z obniżeniem o ilość par/zawodników dzielących lokatę.
7. 5agrody:
- zwycięzcy w klasyfikacji generalnej otrzymują tytuł „Mistrza Bolesławca”, złote, srebrne
i brązowe medale oraz dyplomy,
- organizator może przyznać również i inne nagrody dodatkowe.
8.
-

Postanowienia końcowe:
Sędzią zawodów wyznaczany jest na każdy turniej oddzielnie
Koordynatorem MB jest Jarosław Molenda
obowiązują przepisy PZBS na zapis maxowy oraz Regulamin Rozgrywania Turniejów
Klubowych BKB
interpretacja postanowień niniejszego regulaminu oraz spraw spornych należy do
organizatorów
organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu,
MOSiR
Bolesławiecki Klub Brydżowy

