REGULAMIN
Finału Mistrzostw Polski Par LZBS’2017
Finał wojewódzki Mistrzostw Polski Par odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. o godz.
10.00 na Głębokim k/Międzyrzecza – Pensjonat „Pod Strzechą”. Impreza ma
charakter finału, startować mogą zawodnicy zrzeszeni w LZBS z opłaconą składką
na 2017 r. wg następującego klucza:
15 (+1 rezerwa) par z okręgu gorzowskiego,
15 (+1 rezerwa) par z okręgu zielonogórskiego
Do finału wojewódzkiego awansują najlepsze pary z eliminacji okręgowych, które
powinny być przeprowadzone do 3 kwietnia 2017 r. w swoich okręgach. Bez
eliminacji do finału mogą zostać dopuszczone pary z co najmniej 20,0 WK
/zgłoszenia tych par do odpowiednich okręgów do 26.03.2017 r./ W finale zagra
maksymalnie 32 pary.
Wpisowe
Wpisowe do turnieju wynosi 45,- od zawodnika - nie przysługują żadne ulgi.
Nagrody
Zwycięzcy otrzymują tytuł Mistrza woj. lubuskiego Par na 2017 r., zawodnicy
zajmujące drugie i trzecie miejsce - odpowiednio I i II wicemistrza województwa.
W turnieju nie ma nagród pieniężnych - organizator zapewnia dofinansowanie
wyjazdu i uczestnictwa w finale Mistrzostw Polski Par – Warszawa 2017 r.
(1-3 maja br.):
do 24 par – w wysokości 800,- zł
powyżej 24 par – w wys. 1000,- zł/.
Dofinansowanie
będzie rozliczane na podstawie przedstawionej delegacji
i rachunków z wyżej wymienionej imprezy. Dofinansowanie może przejść na
drugą bądź trzecią parę, jeśli para z wyższego miejsca nie wyrazi ochoty na
udział w MMM’2016. Decyzja musi być podjęta zaraz po zakończeniu zawodów.
Pary z drugiego i trzeciego miejsca mogą jechać na MMM 2017, jeśli zdobędą
medal to ich pobyt zostanie dofinansowany w wysokości 600,System rozgrywek
W finale wojewódzkim rozegranych będzie ok. 40 rozdań z jak największym
wymieszaniem par. Rozdania będą powielone, przy odpowiedniej ilości par grane
systemem barometr.
DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE
1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz
Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie
konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu
otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu
niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
Link: http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/610-polityka-systemowa
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga
Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.
4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.
KARTY KONWENCYJNE
1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.

2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony.
Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów – pary, które
nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda
rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie
jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również
ponieść karę proceduralną.
3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych
sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą
traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku
rozjemczego.
RESTRYKCJE
1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia
miejsca przy stole.
2. Zakazuje się:
- opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
- palenia w miejscach niedozwolonych,
- spożywanie alkoholu na sali gry,
- używania telefonu komórkowego, smartfona, tableta itp.
- prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować
wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.
3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole
spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu
maksymalnego.
ETYKA I DOBRE OBYCZAJE
Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego
zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome
łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną
karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje
sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.
SĘDZIOWANIE
Sędzią głównym zawodów będzie Grzegorz Pogodziński, sędzią komputerowym i
technicznym Wiesław Skowron.
ZAŁOŻENIA KOŃCOWE
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu LZBS.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte
niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Zarządem
LZBS.
3. Powyższy regulamin został zatwierdzony elektronicznie przez Zarządu LZBS
w marcu 2017 r. (poczta mailowa)
Prezes LZBS – Paweł Pietrażycki (-)

