
                                                   REGULAMIN  

INDYWIDUALNEGO TURNIEJU W BRYDŻU  SPORTOWYM  

O PUCHAR DYREKTORA DDK 

w dniu 28.06.2016 r. 

   
                          POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

1. Turniej   organizowany jest corocznie jako  impreza dająca możliwość zdobycia cennego trofeum, jakim   

     jest Puchar Sekcji DDK, a jednocześnie jest jedną z ostatnich spotkań cyklu klasyfikacji długofalowej  

     turniejów treningowych.  

2. Organizatorem turnieju jest Dyrektor DDK i Sekcja Brydża Sportowego przy Dzielnicowym Domu Kultury w  

    Piekarach Sl. 

    Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych brydżystów w specyficznej, indywidualnej, sportowej rywalizacji. 

    Organizatorzy liczą na udział środowiska brydżystów z Piekar Śl i okolicznych miejscowości, a także miłośni-  

    kow brydża niezrzeszonych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności  w konfrontacji z czynnymi zawodni-  

    kami  Sekcji.  

3. Turniej jest imprezą otwartą o charakterze rywalizacji sportowej. 

4. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni w PZBS bez względu na ranking oraz brydżyści niezrze- 

    szeni.    

5. Rozrywki są jednoetapowe i jednosesyjne; odbędą  się w dniu 28.06.2016 r. w sali DDK w Dąbrówce Wielkiej 

     przy ul. Szymanowskiego 2b. 

6. Zawody rozpoczną się o godz. 17.15.  Zapisy przyjmowane są do godz. 17.oo. Ilość zgłoszonych zawodników      

     musi być podzielna przez 4, aby wszystkie stoły gry były kompletne. Ostatni zgłaszający się uczestnicy mogą  

     nie być zapisani, jeśli nie będzie dochowana w/w zasada. Zgłoszenia do udziału można dokonywać także tele- 

     fonicznie pod nr 511-729-804 (Krzysztof Tomsia). 

7. Wpisowe do zawodów wynosi 10 zł od zawodnika bez względu na przynależność do PZBS, bez ulg. 

 

     SPRAWY ORGANIZACYJNO-SPORTOWE 

1. Turniej rozgrywany jest na stołach bez zasłon, z użyciem bidding-boxów. Z jednym partnerem rozgrywa się 1 

     lub 2 rozdania po czym następuje zmiana miejsc. 

2. Zapisu wyniku rozdania dokonuje się na odpowiednich kontrolkach, a za prawidłowość zapisu odpowiadają w   

     w równym stopniu pary na linii NS oraz EW. Nieprawidłowy zapis obciąża konsekwencjami karnymi obydwie  

     pary 

3. Zawody prowadzone są na zapis maksymalny z zastosowaniem przepisów sportowych MBP i PZBS. Obliczenie 

    wyników dokonane zostanie komputerowo przez sędziego prowadzącego zawody. 

4. Zaistniałe spory w czasie turnieju rozstrzygać będzie sędzia (sędziowie) zawodów. Nazwisko sędziego zostanie 

     podane przed rozpoczęciem rozgrywki. 

 

                                                                      NAGRODY 

1. Wyniki turnieju zostaną podane do wiadomości nie później niż 30.06.2015 r. na stronie internetowej ŚlZBS  

    oraz na tablicy ogłoszeń DDK w Dąbrówce Wielkiej.  

2. Zwycięzca turnieju w kategorii open otrzyma puchar a zawodnicy z czołowych miejsc - pamiątkowe dyplomy.  

    Przewiduje się nagrodzenie pucharem najlepszą zawodniczkę w kategorii kobiet, pod warunkiem uczestnictwa 

    co najmniej trzech pań oraz najlepszego zawodnika Sekcji Brydżowej DDK lub najlepszego zawodnika spoza 

    Sekcji, w zależności  od tego, kto zwycięży w kategorii open.  

    Zdobyte punkty zostaną zaliczone do punktacji długofalowej. 

3. Najlepszym zawodnikom zostaną wręczone nagrody w formie talonów zakupowych.  

4. Wysokość nagród: od 150 zł do 10 zł. Nagrodzonych zostanie 1/5  ilości zawodników, nie  więcej niż 10 osób.  

    Podział nagród uzależniony będzie od ilości uczestników oraz osiągniętych wyników, a o rozdziale decyduje 

    organizator.   

 

                                                       POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zapewnienie warunków do prawidłowego rozegrania turnieju spoczywa na organizatorze: Sekcji Brydża Spor- 

towego i DDK Piekary Śl. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt.  

Sprawy sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia na sali gry będą rozpatrywane przez Wydz.Gier i Dyscypliny 

Wojew.Związku Brydża Sportowego 

 
              Opracował                                                             Zatwierdził 


