Regulamin wielkopolskich turniejów
na platformie BridgeBaseOnline
1. Cykl turniejów par online stanowi kontynuację cykli zorganizowanych wg
kwietniowych wytycznych PZBS przez Wielkopolski Związek Brydża
Sportowego oraz przez Poznańską Asocjację Brydżową.
Niniejszy regulamin stosuje się do dwóch cykli turniejów (wtorki, soboty).
2. Cykle będą rozegrane na BBO we o godzinie 16:45 we wtorki oraz soboty,
odpowiednio w następujące dni:
 Wtorki – 5, 12, 19 i 26 maja
 Soboty – 9, 16, 23 i 30 maja.
3. Organizacja turnieju jest obciążona ryzykiem zlikwidowania go przez
platformę BridgeBase (przeciążenie serwerów); w takiej sytuacji wstępnie
zakłada się podjęcie próby rozegrania turnieju następnego dnia.
4. Liczba rozdań w turnieju – 20-21, zapis maksymalny, obowiązują wszystkie
zasady turniejów na BBO, w tym między innymi:
a) osobista rejestracja każdej pary,
b) kasowanie rozdania, jeśli do końca rundy pozostało mniej, niż 4 minuty,
c) możliwość dopuszczania zastępców, w razie kłopotów z połączeniem,
d) możliwość wypełnienia karty konwencyjnej, gdyż w razie jej braku
wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na niekorzyść,
e) alertowanie tylko swoich odzywek.
5. Warunki uczestnictwa:
a) zawodnik musi być członkiem Wielkopolskiego Związku Brydża
Sportowego lub osobą zamieszkałą w Wielkopolsce i mieć opłaconą
składkę na 2020 rok,
b) zawodnik jest zarejestrowanym członkiem klubu BridgeNET
https://www.bridgenet.pl/pl/rejestracja.html
Rejestracja i uczestnictwo w klubie BridgeNET jest bezpłatne (płatne są
turnieje w BridgeNET, ale nie dotyczą naszego cyklu). W razie braku
rejestracji w Bridgenet zawodnikowi nie będą doliczone PKLe.
c) turniej jest bezpłatny,
d) zawodnik zgłasza akces wzięcia udziału w cyklu wysyłając imię,
nazwisko, PID, nick BBO na adres e-mailowy slawek@latala.pl lub sms
na numer 501 162 924; te dane muszą widnieć w profilu zawodnika
na BBO,
e) do turnieju para (cały jej skład musi być „online”) rejestruje się na
platformie BBO; turniej będzie miał nazwę Wielkopolski Wtorek lub
Wielkopolska Sobota i będzie założony 2 godziny przed rozpoczęciem,
f) turniej odbędzie się pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 10 par,
g) z uwagi na duże obciążenie BBO (np. limitowana liczba par), dopuszcza
się założenie równolegle turnieju o nazwie z dopiskiem „Bis”,
rozgrywanego na tych samych lub innych rozdaniach (w tym drugim
przypadku będzie maksowany osobno, ale zaliczany do punktacji
długofalowej).

6. W cyklu przyznawane będą punkty klasyfikacyjne dla zawodników
z czołowych miejsc punktacji długofalowej w wysokości odpowiednio 20,
17, 15, 13 i dalej z obniżką o 1, ale tak, aby punkty otrzymało 50%
zawodników.
7. Punktacja długofalowa (dotyczy każdego z zawodników pary):
a) za zwycięstwo w turnieju para otrzyma 90 punktów długofalowych (pdf),
b) ostatnia para w turnieju otrzyma 1 pdf,
c) wszystkie
pozostałe
pary
otrzymają
punkty
wynikające
z
proporcjonalnej obniżki,
d) czołowe pary otrzymają odpowiednio bonusy w 10-6-4-2-1 pdf,
e) w przypadku, gdy turniej „bis” będzie rozegrany na innych rozdaniach,
pary otrzymają punkty długofalowe w wysokości 80% punktów pary z
turnieju podstawowego o najbliższym wyniku.
8. Sędziuje Sławek Latała (juror1).
9. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia, a jego decyzje są
ostateczne.
10. Interpretacja tego regulaminu należy do Zarządu Wielkopolskiego ZBS.
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