GRAND PRIX POLSKI POŁUDNIOWEJ PAR 2018
REGULAMIN
1. Grand Prix Polski Południowej Par 2018, zwane dalej GPPPP rozgrywane będzie
jako cykl turniejów, które zakończy dwudziesto-cztero parowy finał „TOP 24”
2. Koordynatorem cyklu jest Małopolski Związek Brydża Sportowego
3. Cyklem objęte zostaną ośrodki z Polski południowej, które wyrażą chęć
przeprowadzenia u siebie rozgrywek cyklu GPPPP 2018, zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
4. Turnieje rozgrywane będą na zapis maksymalny, metodą „mini sesje - 5 stołów”,
na dystansie 40-50 rozdań (cztery lub pięć sesji)
5. W eliminacjach, klasyfikacja „długofalowa” punktowana jest indywidualnie, na
zasadzie sumowania wyników procentowych uzyskanych w eliminacjach, według
zasad jak poniżej:
- Klasyfikacja długofalowa „DF” = „A” + „B”
- gdzie „A” to średnia z sumy najlepszych wyników z rozegranych turniejów w
liczbie – („T” x 0.4), (zaokrąglona do pełnej jedności w górę), natomiast „T” to liczba
wszystkich turniejów cyklu GPPPP 2018
-„B” – bonus, równy sumie wyników wszystkich rozegranych turniejów powyżej
(„T” x 0.4) - wyżej uwzględnionych, pomnożona przez 0.5%
6. Organizator każdego z turniejów cyklu, zobowiązany jest do przesłania wyników na
adres mailowy: zbigniew.sagan@onet.eu, w formacie CSV.
7. Turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy zaliczane są do kategorii trzeciej
zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszczone jest stosowanie
systemów „Zielonych” i „Niebieskich”
8. Obowiązują: przepisy MBP, Regulamin Zawodów PZBS oraz Karty Konwencyjne
9. Od każdego uczestnika eliminacji należy przekazać na konto MZBS (depozytariusza)
kwotę w wysokości 5 zł (10 zł od pary), która w całości przekazana zostanie na
fundusz nagród w Finale „Top 24”
10. Opłata startowa w Finale „Top 24” wynosi 60 zł od zawodnika.
11. Finał – „Top 24” rozegrany zostanie w dwóch fazach. Pierwsza obejmująca 24 pary,
druga, obejmująca 16 najlepszych par (po fazie pierwszej) - odpada 8 par
12. Do startu w pierwszej fazie finału uprawnieni są zawodnicy w kolejności zajętych
miejsc po eliminacjach (DF) z wybranym przez siebie partnerem, który
obowiązkowo wziął udział w minimum trzech turniejach eliminacyjnych.
W przypadku braku zgłoszenia, uprawnienie przechodzi na kolejnego (według
zajętych miejsc), uczestnika eliminacji. Lista startowa ogłoszona zostanie
bezzwłocznie, po dokonaniu zgłoszenia par (uprawniony wraz z wybranym
partnerem).
13. W pierwszej fazie finału rozegranych zostanie 46 rozdań (każdy z każdym, po dwa
rozdania)
14. Carry-over (po eliminacjach) do pierwszej fazy finałowej, przeliczane jest
proporcjonalnie, zgodnie z wagą połowy (50%) punktów, możliwych do zdobycia
w pierwszej fazie finałowej.

15. W drugiej fazie finału udział bierze 16 najlepszych par z fazy pierwszej.
Carry-over do fazy drugiej finału nalicza się w następujący sposób: różnica
pomiędzy zawodnikami „wiodącymi” w parach z miejsc 1 i 16 – wynosi
(proporcjonalnie!) dwa „maxy”.
Ostatni zawodnik otrzymuje zero punktów. Pozostali uczestnicy drugie fazy finału
otrzymują punkty, proporcjonalnie, do swojego aktualnego wyniku.
16. W drugiej fazie finału rozegrane zostaną dwie sesje „każdy z każdym” po dwa
rozdania, przy czym kolejność rozgrywania rund w każdej z tych sesji, to
rozstawienie metodą pętelkową – zgodnie z miejscami zajętymi po każdej
z kolejnych faz rozgrywek, tak by w ostatniej rundzie grał pary z miejsc:
1 z 2, 3 z 4, 5 z 6, itd.
17. Fundusz nagród w Finale stanowi 100% wpłat z turniejów eliminacyjnych. Podział
nagród według klucza: 16%, - 11%, - 8%, - 7%, - 3 x 5%, - 3 x 4%, - 3 x 3%, - 3 x 2,5%
puli finałowej, plus dodatkowe nagrody w wysokości: - 5%, - 3%, - 2% puli finałowej
za zajęcie trzech pierwszych miejsc – po eliminacjach, (z zaokrągleniem do 10 zł)
18. Puchary - dla zawodników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w Finale.
19. Lista turniejów eliminacyjnych, wraz z terminem i miejscem ich rozgrywania
zamieszczana będzie sukcesywnie, w miarę napływu zgłoszeń – w zakładce
„Kalendarz” na stronie www. Małopolskiego Związku Brydża Sportowego.
20. Termin i miejsce rozgrywania Finału „Top 24” – zostanie podany w osobnym
komunikacie.
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