
REGULAMIN 

Mistrzostwa Małopolski Par Open 2015,  na zapis maksymalny 

Eliminacje do Budimex 58. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par „Open” 

1. Turniej finałowy Mistrzostw Małopolski Par Open na zapis maksymalny rozegrany 

zostanie w dniu 15 marca 2015 – niedziela.  

(Miejsce gry i godzina rozpoczęcia zostaną podane w osobnym komunikacie) 

2. Ilość rozdań do rozegrania w finale około 50 (uzależniona od ilości uczestników) 

3. Opłata startowa w finale, wynosi 50 zł od osoby (nie przysługują zniżki) 

4. Każdy z uczestników finału musi mieć opłacona składkę zawodniczą, na rok 2015. 

5. Przynajmniej jeden z zawodników pary startującej w eliminacjach, musi być 

zarejestrowany w Małopolskim Związku Brydża Sportowego. 

6. Finał Małopolski jest jednocześnie eliminacją do: Budimex 58. Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski Par Open, które odbędą się w Warszawie w dniach 30 kwietnia – 

03 maja 2015. 

7. Prawo do startu w finale małopolskim maja pary wyłonione w eliminacjach 

okręgowych według następującego klucza ilościowego:  

Kraków – awans 26 par, Nowy Sącz – awans 3 pary, Tarnów – awans 8 par. 

8. Nowy Sącz i Tarnów przeprowadzają eliminacje we własnym zakresie i podają listę 

uczestników, zakwalifikowanych do finału małopolskiego - w terminie do 12 marca 

2015. 

9. W Krakowie eliminacje do finału odbywać się będą podczas turniejów rozgrywanych  

w poniedziałki i środy w następujących terminach:  

Poniedziałki: luty 09, 16, 23 – marzec 02, 09.   Środy: luty 12, 19, 26 – marzec 04, 11. 

10. Warunkiem udziału w eliminacjach,  jest dokonanie zgłoszenia przed turniejem oraz 

wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł od pary. 

11. Z każdego turnieju eliminacyjnego rozgrywanego w Krakowie, do finału awansują 

dwie pierwsze pary biorące udział w turniejach eliminacyjnych. Warunek – wynik w 

turnieju powyżej 50%. 

12. Pozostałą cześć uczestników finałów (uzupełnienie do 26) z eliminacji krakowskich 

stanowią pary, które w turniejach eliminacjach uzyskały najwyższy wynik 

procentowy. 

13. Pary, których suma WK wynosi minimum 25, mogą startować bezpośrednio w finale 

pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia udziału, w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 08 marca 2015. Zgłoszenia przyjmują: Witold Stachnik i Zbigniew Sagan. 

14. Lista startowa uczestników turnieju finałowego, ogłoszona zostanie w dniu 12 marca 

2015 na stronie internetowej MZBS 

15. Sędzia finału ma prawo dopuścić do gry w finale „na uzupełnienie” dodatkowych par  

z eliminacji (które nie uzyskały bezpośredniego prawa awansu) z zachowaniem 

kolejności miejsc zajętych w eliminacjach. 

16. Nagrody w finale: Puchary dla trzech najlepszych par, oraz nagrody  finansowe:  

1 miejsce – 300 zł, 2 miejsce – 200 zł, trzecie miejsce – 150 zł. 

17. Dodatkową nagrodą jest dofinansowanie uczestnictwa dwóch par reprezentujących 

Małopolskę (w kolejności miejsc zajętych w finale małopolskim) w finale Budimex 58. 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par - kwotą 800 zł dla każdej z par. 

Dofinansowanie przysługuje jedynie w przypadku par, które zajęły miejsca 1-4  

w finale małopolskim. W innym przypadku, dofinansowanie przepada. 

18. Jeżeli do finału Budimex 58. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par, awans uzyska 

para składająca się z tylko jednego zawodnika zarejestrowanego w MZBS – 

dofinansowanie wynosi 400 zł. 

19. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, decyduje Zarząd MZBS. 
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