Regulamin cyklu turniejów par
GRAND PRIX Zielonej Góry 2017
im. Bogumiła Kapturkiewicza

Postanowienia ogólne
1. Cykl turniejów par GRAND PRIX Zielonej Góry 2017 im. Bogumiła Kapturkiewicza
składa się z 12 turniejów objętych łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym
funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w klasyfikacji
generalnej (łącznej). Fundusz nagród długofalowych stanowią odpisy
z poszczególnych turniejów oraz nagrody pozyskane od sponsorów.
2. Turnieje rozgrywane będą raz w miesiącu w Barcelona Sport Pub przy ul. Ciesielskiej
9 w Zielonej Górze. Miejsce rozgrywek może ulec zmianie pod warunkiem podania
informacji o nowej lokalizacji co najmniej 3 dni przed dniem rozegrania turnieju na
stronie brydzlubuski.pl.
3. Turnieje będą rozgrywane na przygotowanych rozdaniach w ogólnopolskim systemie
Bridge Spider.
4. Turnieje mają charakter otwarty i będą rozgrywane na zapis maksymalny.
5. Turnieje rozgrywane będą według poniższego harmonogramu:
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Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Data
26.01.2017 r.
23.02.2017 r.
30.03.2017 r.
27.04.2017 r.
25.05.2017 r.
29.06.2017 r.
27.07.2017 r.
31.08.2017 r.
28.09.2017 r.
26.10.2017 r.
30.11.2017 r.
21.12.2017 r.

6. Celem imprezy jest popularyzacja brydża w okręgu i integracja lubuskiego
środowiska brydżowego.
7. W turniejach cyklu GP Zielonej Góry obowiązują przepisy określone przez
Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Politykę systemową oraz Regulamin Zawodów
PZBS.

Punktacja długofalowa
1. W turniejach 1-11 przyznawane będą punkty długofalowe zwane dalej PDF według
następującego algorytmu.
 miejsce 1 = 2*(liczba par) + 3
 miejsce 2 = 2*(liczba par - 1) + 2
 miejsce 3 = 2*(liczba par- 2 ) + 1
 miejsce k = 2*(liczba par-k+1)
W turnieju finałowym (12) liczba PDF będzie podwojona.
2. Do klasyfikacji długofalowej każdego zawodnika zaliczana będzie suma siedmiu
najlepszych PDF spośród turniejów rozegranych od stycznia do listopada, oraz PDF
w turnieju grudniowym.

Opłaty i nagrody
1. Wpisowe do każdego turnieju cyklu wynosi 10 zł od każdego zawodnika.
2. W trakcie trwania turnieju tworzony jest fundusz nagród długofalowych. Odpis na
fundusz wynosi 1 zł od zawodnika.
3. Odpis na obsługę systemu Bridge Spider wynosi 50 gr od zawodnika.
4. Co najmniej 50% wpisowego przeznaczone jest na nagrody w każdym turnieju cyklu.
5. Liczba i wysokość nagród w punktacji długofalowej zostanie podana najpóźniej do
tygodnia przed turniejem finałowym (14.12.2017) i będzie uzależniona od kwot
z funduszu nagród długofalowych, kwot pozyskanych od sponsorów i liczby
zawodników biorących udział w cyklu.

