
Regulamin szczegółowy finału
Grand Prix Polski Teamów 2006/07

1. W finale ma zastosowanie MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS,
Regulamin GPT 2006/07, Przepisy Wykonawcze do GPT 2006/07
oraz niniejsze przepisy.

2. Kolejność teamów przed finałem ustala się następująco:
a) suma punktów par składających się na drużynę,
b) większa suma punktów najlepszej pary z każdego porównywanego

teamu,
3. Podział na grupy zgodnie z pkt. 8 Regulaminu GP Teamów: „W finale

drużyny zostaną podzielone na dwie grupy po 6 drużyn metodą
wypychania przez dwie drużyny, złożone z par z najwyższą punktacją
po eliminacjach”.
Jeśli suma punktów par składających się na drużynę jest taka sama, to
o wyższym miejscu decydują:
a) większa suma punktów najlepszej pary z każdego porównywanego

teamu,
b) losowanie.

4. Wpisowe – 50 zł od zawodnika (bez ulg).
5. Kaucja przy odwołaniu – 100 zł.
6. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne.
7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych w fazie round-robin:

a) bezpośredni pojedynek,
b) większa suma punktów całego teamu przed finałem,
c) większa suma punktów najlepszej pary z każdego porównywanego

teamu przed finałem,
d) losowanie.

8. Zróżnicowanie miejsc w przypadku remisu w fazie play-off:
a) większa suma punktów całego teamu przed finałem,
b) większa suma punktów najlepszej pary z każdego porównywanego

teamu przed finałem,
c) losowanie.

9. Wybór przeciwników w fazie play-off:
a) do ¼ finału - zwycięzcy grup wybierają przeciwnika z miejsc 3-4

grupy przeciwnej,
b) do ½ finału – drużyna, która zdobyła najwięcej punktów w ¼

finału ma prawo wyboru przeciwnika, a w przypadku jeśli dwie
lub więcej drużyn uzyska tyle samo punktów, decyduje kolejność
teamów przed finałem.

10. Nagrody:
m-ce nagrody w zł *
1 24 000
2 12 000
3 8 000
4 4 000

5 - 8 po 2 000
9 - 12 po 1 000

* - kwoty brutto



11. Zwycięski team (4 osoby) staje się automatycznie oficjalną
reprezentacją Polski na 3. OME w Turcji. Oznacza to, że zawodnicy
automatycznie nabywają prawa i obowiązki reprezentanta Polski.
Zawodnik może zrezygnować z gry w reprezentacji tylko w ważnej
sytuacji losowej. Rezygnacja z gry z powodów prywatnych spowoduje,
że reprezentacją Polski zostaje kolejny team z klasyfikacji.

12. Powyższe zasady zostały przyjęte przez Komisję Regulaminową PZBS
oraz zatwierdzone przez ZG PZBS.

             (-) Sławomir Latała
Sędzia Główny GP Teamów 2006/07


