
Regulamin
1. Mistrzostw Polski Teamów

Board-A-Match 2004
1. ZAŁO�ENIA OGÓLNE

1. 1. Mistrzowska Polski Teamów Board-A-Match 2004 (BAM’04) maj� na celu wyłonienie
mistrzów i wicemistrzów Polski w konkurencji teamów rozgrywanych systemem „2 punkty za
rozdanie”.

2. BAM’04 zorganizowane przez Pomorski Wojewódzki Zwi�zek Bryd�a Sportowego w
Gda�sku zlecenie Polskiego Zwi�zku Bryd�a Sportowego odb�d� si� w Hali 100-lecia Sopotu
przy ul. Goyki w Sopocie w dniach 30 lipca i 1 sierpnia 2004 w ramach 44 Mi�dzynarodowego
Kongresu Bałtyckiego.

3. W BAM’04 maj� zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka
Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA,  ZGŁOSZENIA

1. W BAM’04 mog� bra� udział członkowie PZBS lub członkowie innych federacji. W
turnieju startuj� teamy 4-osobowe.

2. Termin zgłosze� upływa w pi�tek, 30 lipca 2004, godz. 11:00 (tzn. 60 min. przed
rozpocz�ciem zawodów).

3. Opłata startowa wynosi:
- 60 zł normalna
- 30 zł ulgowa

3. ZAŁO�ENIA SPORTOWE

1. Harmonogram Mistrzostw:
Pi�tek, 30 lipca 2004
11:00 Zako�czenie przyjmowania zgłosze�
11:30   Odprawa kapitanów
12:00   I sesja.
Mecze w grupach ka�dy z ka�dym. Rozstawienie wg WK z zachowaniem zbli�onej sumy
WK w ka�dej grupie. Liczba grup, liczba meczy oraz liczba rozda� w meczu zostanie
ustalona przez s�dziego głównego w zale�no�ci od liczby zgłoszonych teamów i podana
podczas odprawy kapitanów.
17:00 II sesja.
7 rund na dochodzenie (rozstawienie wg wyniku z po�lizgiem o 1 rund�, bez powtórze�).
Mecze 4- rozdaniowe (przy rozstawieniu nie bierze si� pod uwag� zestawie� w sesji I).

      Niedziela, 1 sierpnia 2004
9:00 III sesja.
4 rundy na dochodzenie (rozstawienie �ci�le wg wyniku), w rundzie przedostatniej i
ostatniej mo�liwe powtórzenia.
Mecze 8- rozdaniowe

2. Turniej zostanie rozegrany za pomoc� powielanych kart. W sesji III stoły 1-5 dodatkowo
b�d� wyposa�one w zasłony.

3. Kryteria ró�nicowania lokat dzielonych według priorytetu
- I. Saldo bezpo�rednich spotka�,
- II. Saldo IMP
- III. Lepszy wynik po rundzie przedostatniej, trzeciej od ko�ca itd.
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4. NAGRODY

1. Trzy pierwsze pary zdob�d� tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2004 rok oraz
otrzymaj� medale i puchary.

5. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE

1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS oraz Polityka Systemowa EBL.
2.  Zgodnie z Polityk� Systemow� BAM’04 zalicza si� do kategorii 2: dopuszczone s� systemy

zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne (�ółte) oraz Konwencje Br�zowe s�
zabronione. Wyj�tek: dozwolone jest stosowanie konwencji 2 karo Wilkosza na otwarciach jak
i w obronie przeciwko ka�demu otwarciu 1 trefl. Warunkiem stosowania systemów
niebieskich jest przedło�enie s�dziemu przed rozpocz�ciem zawodów oraz posiadanie przy
stole 2 egzemplarzy standardowej Karty Konwencyjnej.

3. Bez posiadania Karty Konwencyjnej standardowej wolno stosowa� tylko systemy zielone
(naturalne oraz WJ/NS).

4. Wszelkie w�tpliwo�ci dotycz�ce kwalifikacji systemów rozstrzyga S�dzia Główny.
5. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne s� zabronione.

6. KARTY KONWENCYJNE
1. Ka�da para winna posiada� kart� konwencyjn�.
2. Para nieposiadaj�ca karty konwencyjnej mo�e stosowa� tylko system zielony. Podczas

podejmowania decyzji przez s�dziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które
nie maj� karty konwencyjnej, b�d� w niekorzystnej sytuacji, gdy� ka�da rozbie�no�� mi�dzy
podanym wyja�nieniem a odno�n� r�k� traktowana b�dzie jako wykroczenie w postaci
niewła�ciwej informacji. Para ta mo�e równie� ponie�� kar� proceduraln�.

3. Odst�pstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji
licytacyjnych (ł�cznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) b�d� traktowane jako bł�dna
informacja i mog� spowodowa� orzeczenie wyniku rozjemczego.

7. CZAS GRY
1. Czas na rozegranie meczu ustala s�dzia główny na podstawie Regulaminu Zawodów PZBS

8. ALERTOWANIE

1. Stosuje si� Zasady Alertowania PZBS.

9. RESTRYKCJE

1. W momencie rozpocz�cia ka�dej rundy zawodnik ma obowi�zek zaj�cia miejsca przy stole.
2. Zakazuje si�:

- opuszczania stołu bez pozwolenia s�dziego przed zako�czeniem meczu – szczegółowe
ustalenia poda s�dzia główny podczas odprawy kapitanów
- palenia w miejscach niedozwolonych,
- spo�ywanie alkoholu na sali gry,
- posiadania telefonu komórkowego,
- prowadzenia gło�nych rozmów, komentarzy itp.

Nie zastosowanie si� do powy�szych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary
automatycznej w wysoko�ci 1 PT.
3. Zachowanie skutkuj�ce „spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje

wymierzenie kary automatycznej w wysoko�ci 2 PT.
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10. ETYKA  I  DOBRE OBYCZAJE

Zawodnicy s� zobowi�zani do przestrzegania sportowej postawy i wła�ciwego zachowania wobec
przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest �wiadome łamanie regulaminów lub przepisów,
nawet gdy prawo przewiduje okre�lon� kar�, a wykraczaj�cy jest gotów j� ponie��.
Zawodnicy powinni wszelkie decyzje s�dziów i Komisji Odwoławczej przyjmowa� ze
zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

11. KOMISJA ODWOŁAWCZA

1. Odwołanie od decyzji s�dziowskiej musi by� zło�one:
a. w formie pisemnej na specjalnym formularzu przygotowanym przez s�dziego
b. w sesji eliminacyjnej – w ci�gu 30 minut od zako�czenia sesji
c. na r�ce S�dziego Głównego w ci�gu:(a) w sesji eliminacyjnej – 30 minut od

zako�czenia sesji, (b) w sesjach na dochodzenie - - 5 minut po zako�czeniu ka�dego
meczu (w sesji eliminacyjnej – w ci�gu 30 minut od zako�czenia sesji), przy czym
intencja składania odwołania musi by� zadeklarowana s�dziemu wydaj�cemu
orzeczenie w ci�gu 10 minut od wydania orzeczenia,

d. wraz z kaucj� 200 zł.

12. INFORMACJE  KO�COWE

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu nale�y do ZG PZBS.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (równie� nie obj�te niniejszym

Regulaminem) rozstrzyga S�dzia Główny.
3. Pełnomocnikiem ZG PZBS dla BAM’04 jest Wiceprezes PZBS Włodzimierz Stobiecki
4. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZBS w dniu 9 czerwca 2004.

 (-) Andrzej Wachowski          (-) Radosław Kiełbasi�ski
Wiceprezes PZBS ds. Sportowych      Prezes PZBS


