REGULAMIN
klasyfikacji długofalowej GSBS
2014 - 2015

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Gorzowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego organizuje w roku
2014 (od 29 wrzesień 2014 r. do 15 czerwiec 2015r. włącznie) cykl
turniejów okręgowych pod nazwą "Grand Prix GSBS 2014- 2015"
obejmującego 34 turniejów eliminacyjnych par objętych łączną
klasyfikacją długofalową /liczy się 24 najlepszych wyników/.
1.2. Celem imprezy jest zwiększenie integracji środowisk brydżowych
zrzeszonych w Gorzowskim Stowarzyszeniu Brydża Sportowego. Turnieje
te winny też stać się okazją dla lokalnej społeczności brydżowej do
propagowania brydża jako dyscypliny sportowej mającej stać się jedną z
dyscyplin Olimpijskich.
1.3. Do cyklu GP GSBS’14 - 15 włączone są turnieje o zasięgu okręgowym
obliczane na zapis maksymalny lub meczowy
– /wg KOPSa ranga turnieju - 8/
2. Liczba rozdań w turniejach eliminacyjnym wynosić będzie ok. 24-30
rozdań /w zależności od liczby startujących par/.
3. Turnieje są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką
Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie
/wskazane jest posiadanie karty konwencyjnej/.
4. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania punktów
długofalowych z każdego z turniejów . W każdym z turniejów zwycięzca
zdobywa punkty długofalowe wg schematu: ilość startujących par razy
dwa z obniżką o dwa PDF – ostatnie miejsce zdobywa 2 PDF-y. Dodatkowo
dla 3 pierwszych miejsc przyznawane jest odpowiednio 3, 2 i 1 PDF.
5. Sprawy finansowe /wpisowe, nagrody, odwołania itp./
Wpisowe do turniejów jest stałe i wynosi:
 Członkowie PZBS 10,- zł
 Ulgowe (seniorzy, juniorzy) 6,- zł
W poszczególnych turniejach eliminacyjnych GP GSBS’2014- 2015 będą
wręczane nagrody pieniężne według poniższego klucza:
 do 12 par – jedna nagroda (40,- zł)
 do 16 par – dwie nagrody (50,- 40,- zł)
 powyżej 16 par – trzy nagrody (50,- 40,- 30,- zł)
Po zakończeniu cyklu (22 czerwiec 2015 r. – przed turniejem) wręczone
będą

nagrody finansowe dla najlepszych zawodników wg schematu:
 1 miejsce - 200,- zł
 2 miejsce - 150,- zł
 3 miejsce - 100,- zł
 4 miejsce - 50,- zł
 Nagroda specjalna dla zawodnika o współczynniku do 2,5 WK
50,- zł
NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ PARY MIKSTOWEJ 50 ZŁ
Odwołania są rozpatrywane na bieżąco przez Komisję Odwoławczą
powoływaną na każdym turnieju przez Sędziego Głównego – po wpłaceniu
kaucji / 20 zł,-/
Wszelkie sprawy sporne oraz nieujęte powyższym regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny
(Zbigniew Przybylski) po konsultacjach z Zarządem GSBS.
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