X GRAND PRIX PAR
POLSKI POŁUDNIOWEJ 2016

(daw iej: Gra d Pri Polski Połud iowo-Wschodniej)

REGULAMIN
I. ZAŁOŻENIA SPORTOWE
1. X Grand Prix Polski Połud iowej 2015 zwane dalej GPPPP rozgrywa e ędzie jako ykl tur iejów
eliminacyjnych zakoń zo e Fi ałe „TOP-24”.
2. Organizatorem edycji jest Małopolski )wiązek Brydża Sportowego.
3. Cykle o jęte zosta ą ośrodki, które wyraziły lu wyrażą hęć przeprowadze ia u sie ie rozgrywek
cyklu GPPPP 2016 i zapew ią waru ki do przeprowadze ia yklu określo e przez orga izatorów. Jeśli są
jakieś i e ośrodki hęt e do przeprowadze ia turnieju w ramach cyklu prosimy o kontakt z
orga izatore . O owiązuje zasada, że w da y
ieś ie ie ogą się od yć wię ej iż tur ieje
rozgrywane w ramach GPPPP.

Wykaz turniejów eliminacyjnych (za k ięcie list : 30.04.2016; * - turnieje do potwierdzenia)
Lp

DATA MIEJSCOWOŚĆ
ŁAŃCUT

1.

6 III

2.

20 III SKAWINA

3.

3 IV

4.

24 IV JODŁOWA

CHORZÓW
KIELCE

ORGANIZATOR

TELEFON

MAIL

Józef Wrona

604 271 542

jwrona@opgk.rzeszow.pl

Marcin Kuflowski

507 065 495

biuro@mzbs.pl

Ryszard Łazikiewi z

607 505 397

rlazik@o2.pl

) ig iew Kozioł

510 199 411

windykacja@konserwy.pl

Norbert Krzystanek

508 382 630

norkrzy@wp.pl

5.

8V

6.

10 V DĘBICA *

Wojciech Micek

501 477 174

micekw@gmail.com

7.

V

KRAKÓW

Zbigniew Sagan

602 117 982

zbigniew.sagan@onet.eu

8.

V

MIELEC *

Bogdan Rojkowicz

17 7888668

dyrektor@hotelpolski.pl

22 V GORLICE

Tadeusz Przy y ień

504 169 379

tadeuszprzybycien@gmail.com

694 147 749

zibi06@interia.pl

9.
10.

VI

NISKO *

Zbigniew Niezgoda

11.

VI

NOWY WIŚNICZ

Waldemar Krakowski 603 595 372

mkita@umt.tarnow.pl

Marek Pietraszek

605 100 549

marekal@post.pl

TARNÓW

Maciej Rodzaj

692 443 669

mrodzaj@okay.pl
norkrzy@wp.pl

12.

VIII/IX RZESZÓW

13.

X

14.

6 XI

BUSKO-ZDRÓJ

Norbert Krzystanek

508 382 630

15.

XII

TARNOBRZEG *

Jacek Czaykowski

15 8231271

Zbigniew Sagan

602 117 982

zbigniew.sagan@onet.eu

Krzysztof Ziewacz

696 439 969

kz@tabu.tarnow.pl

Bogdan Rojkowicz

17 7888668

dyrektor@hotelpolski.pl

605 100 549

biuro@mzbs.pl

16.
17.
18.

11 XII KRAKÓW
XII

TĘGOBORZE

XII / I MIELEC *

40% = 8 I 2017 FINAŁ TĘGOBORZE Marcin Kuflowski

4. Tur ieje rozgrywa e ędą etodą sek ji stolikowy h. Sta dardowo tur iej li zy rozdań.
5. W eli i a ja h klasyfika ja długofalowa pu ktowa a jest i dywidual ie a zasadzie sumowania.
a. A – śred i wy ik z su y wyników z 40% turniejów zaokrągle ie w górę
b. B – suma wyników w procentach z adwyżki tur iejów powyżej pkt 5.a po ożo a przez . %.
c. Koń owy pro e t po eli i a ja h: A + B.
6. Organizator każdego turnieju zapewnia przekazanie wyników do Organizatora GPPPP.
Należy przesłać pliki SQL z da y i tur ieju
7. Tur ieje eli i a yj e i fi ał są zali za e do kategorii trze iej zawodów zgod ie z Polityką Syste ową
P)BS zyli dopusz za się syste y )ielo e i Nie ieskie.
a. O owiązuje posiadanie kart konwencyjnych.
b. O owiązują przepisy MPB.

8. Od każdego u zest ika tur ieju po iera a jest kwota zł a Fu dusz Nagród Długofalowy h. W Finale
opłata wy osi
zł od zawod ika. Depozytariusze fu duszu agród fi ałowy h jest Małopolski
)wiązek Brydża Sportowego.

II. FINAŁ
1. Po zakoń ze iu eli i a ji rozegra y zosta ie fi ał wzorowany na Grand Prix Polski Par.
2. Fi ał ędzie składał się z dwó h faz.
 W Fazie 1 weź ie udział 24 pary:
 do startu w Fazie 1 upraw ie i ędą zawod i y wg kolej y h iejs po eli i acjach
z wybranym przez siebie partnerem, który powi ie rozegrać i i u
turnieje;
 lista zawod ików upraw io y h do startu w fi ale zosta ie ogłoszo a iezwło z ie po
ostatnim turnieju eliminacyjnym a ieżą o ędzie prowadzo a pu kta ja długofalowa a
stronie www.mzbs.pl);
 rozegra e zosta ą dwa rozda ia syste e każdy z każdy (przy 24 parach do uzyskania jest
1012pkt. ((2*23)*22 );
 carry-over po eliminacjach jest przeliczane w Fazie 1 z wagą % pu któw ożliwy h do
uzyska ia w półfi ale.
 W Fazie 2 weź ie udział
ajlepszy h par po Fazie 1
 zali za się carry-over w astępują o
 róż i a po iędzy zawod ika i wiodą y i w i parze wy osi
aksy
 ostatni zawodnik otrzymuje 0 pkt turniejowych
 zawod i y otrzy ują pu kty proporcjonalnie wg dotychczasowego wyniku
 w Fazie 2 rozegra e zosta ą dwie sesje po dwa rozdania, druga sesja wg. zajęty h iejs .

III. NAGRODY
1. Nagrody finansowe (gwarantowane):
miejsce 1
1 200 zł
miejsce 2
800 zł
miejsce 3
600 zł
miejsce 4
500 zł
miejsca 5-7
3 x 400 zł
miejsce 8-10
3 x 300 zł
miejsce 11-13
3 x 250 zł
miejsca 14-16
3 x 200 zł
2. Jeśli wpływy z tur iejów przekro zą Fu dusz Nagród Gwara towa y h adwyżka zosta ie
przeznaczona na miejsca 1-3
3. Organizator ufunduje Puchary dla zdobywców pierwszych 3 miejsc.

IV. INNE
1. KOMITET ORGANIZACYJNY:
 Marcin Kuflowski – Prezes Małopolskiego W)BS – Przewod i zą y,
 Marek Pietraszek – Prezes Podkarpackiego WZBS,
 Maciej Rodzaj – Prezes Tarnowskiego OZBS,
 Norbert Krzystanek – Prezes Świętokrzyskiego W)BS,
 Ryszard Łazikiewicz – Prezes Śląskiego WZBS.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w i iejszy regula i ie. Wszelkie i for a je
dostęp e a stro ie www.mzbs.pl.
Kraków, marzec 2016 r.

Małopolski )wiązek Brydża Sportowego
Marcin Kuflowski

Prezes Zarządu

ędą

