II Mityng Brydżowy o Paterę Dąbrówki
Regulamin zawodów

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Mityngu jest Uczniowski Klub Brydża Sportowego „Dąbrówka”.
2. Mityng składa się z dwóch turniejów:
a. Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Teamów Młodzieży Szkolnej
rozgrywanych w dniach 26-28.10.2018 r., zwanych dalej Turniejem Teamów;
b. Memoriału Olka Czwakiela rozgrywanego w dniu 27.10.2018 r., zwanym dalej
Memoriałem.
3. W Turnieju Teamów bierze udział młodzież szkolna, tj. zawodnicy będący uczniami
szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych. Memoriał jest
turniejem otwartym, ale do klasyfikacji długofalowej Mityngu zalicza się pary złożone
wyłącznie z młodzieży szkolnej.
4. Memoriał zostanie rozegrany w sobotę w formie 4 sesji 10-rozdaniowych na maksy.
W Memoriale stosuje się właściwe przepisy WZBS.
§ 2. Turniej Teamów
1. W turnieju startują teamy 4-osobowe. Za zgodą Organizatora w Turnieju mogą wziąć
udział także liczniejsze teamy.
2. Turniej Teamów podzielony jest na eliminacje rozgrywane w piątek i sobotę, półfinały
rozgrywane w sobotę i niedzielę, oraz finał i mecz o 3. m-ce rozgrywane w niedzielę.
3. Dokładny format rozgrywek ogłosi sędzia główny po zamknięciu listy zgłoszeń. Sędzia
główny może dostosować liczbę i długość poszczególnych faz do liczby
uczestniczących teamów.
4. Eliminacje rozgrywa się w następujący sposób:
a. Rozgrywa się ok. 9 meczów 5-rozdaniowych na dochodzenie bez powtórzeń.
O czasie generowania rozstawień (np. czy z opóźnieniem rundy) decyduje
sędzia główny.
b. Wyniki obliczane są na IMP z przeliczeniem na VP według tabeli ułamkowej.
Tabelę VP ogłosi sędzia główny przy rozpoczęciu turnieju.
5. Po eliminacjach cztery najlepsze teamy awansują do półfinałów. Team najwyżej
sklasyfikowany wybiera przeciwnika spośród teamów zajmujących miejsca 3-4.
6. Półfinały rozgrywa się na dystansie 2x8 rozdań. Carry-over w półfinałach wynosi +1,6
IMP dla drużyny zajmującej wyższą lokatę po eliminacjach.
7. Zwycięzcy półfinałów rozgrywają między sobą finał na dystansie 2x12 rozdań.
Przegrani z półfinałów rozgrywają między sobą mecz o 3. miejsce tej samej długości.
Carry-over w obu meczach wynosi +2,4 IMP dla drużyny zajmującej wyższą lokatę po
eliminacjach.

8. Równolegle do meczów play-off pozostałe drużyny rozgrywają mecze, w miarę
możliwości każdy z każdym i bez powtórzeń, o dalsze miejsca z zachowaniem
dorobku VP. Długość meczów i liczbę rund określi sędzia główny.
9. Błąd w rozstawieniu nie może być podstawą unieważnienia jakichkolwiek
rozegranych rozdań.
§ 3. Klasyfikacje długofalowe
1. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się oba turnieje.
2. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest na zasadzie sumowania PDF w
następujący sposób:
a. Za pierwsze miejsce w Turnieju Teamów uczestnik otrzymuje 80 PDF. Za
kolejne miejsca obniżka następuje proporcjonalnie tak, aby ostatni uczestnik
otrzymał 4 PDF. Dodatkowo za czołowe miejsca przyznaje się odpowiednio
następujące liczby PDF: 20-10-5.
b. Za pierwsze miejsce w Memoriale wśród par młodzieży szkolnej uczestnik
otrzymuje 60 PDF. Za kolejne miejsca obniżka następuje proporcjonalnie tak,
aby ostatni uczestnik otrzymał 2 PDF. Dodatkowo za czołowe miejsca
przyznaje się odpowiednio następujące liczby PDF: 8-5-3-2-1.
3. W przypadku równej sumy zdobytych PDF o wyższym miejscu decyduje w pierwszej
kolejności wyższe miejsce w Turnieju Teamów, a następnie wyższe miejsce w
Memoriale. W razie konieczności dalszego rozróżnienia miejsc, o wyższym miejscu
decyduje niższy wiek zawodnika.
4. Do klasyfikacji klubów „o Paterę Dąbrówki” zalicza się wyniki z klasyfikacji młodzieży
szkolnej uzyskane przez 6 najlepszych zawodników każdego klubu. W przypadku
równej sumy PDF zaliczonych dwóm lub więcej klubom wyższe miejsce zajmuje klub,
którego 6 najlepszych zawodników zdobyło więcej PDF w Turnieju Teamów, a
następnie w Memoriale. W ostateczności wyższe miejsce zajmuje klub, który
wystawił do Mistrzostw mniejszą ogólną liczbę zawodników.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. W Mityngu stosuje się właściwe przepisy PZBS.
2. Odwołania od decyzji sędziowskich oraz wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia
główny. Jego decyzje są ostateczne.
3. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa 15 minut po zakończeniu
każdej fazy Turnieju Teamów, a w Memoriale - 15 minut po zakończeniu turnieju.
4. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora do celów szeroko
rozumianej promocji brydża sportowego.

