
I. Założenia sportowe

1. Grand Prix Polski Teamów 2006/07 (GPT’06/07) rozgrywane będzie jako

cykl ośmiu turniejów w wybranych imprezach z JKS 2006 oraz JKS 2007

(informacja o pozostałych czterech turniejach eliminacyjnych ukaże się po

ich zatwierdzeniu):

Lp Termin Miejsce

1. 8 lipca 2006 Sława

2. 22 lipca 2006 Sopot

3. 5 sierpnia 2006 Słupsk

4. 26 sierpnia 2006 Warszawa

5. 
6. 
7. 
8. 

Finał maj 2007 Warszawa

2. W turniejach eliminacyjnych mogą brać udział tylko drużyny 4-osobowe.

3. Turnieje eliminacyjne muszą być grane na powielanych rozdaniach.

4. Punktacja długofalowa, parowa:

a) będzie obejmować pary grające w niezmienionym składzie,

b) każdej parze liczy się 5 ich najlepszych turniejów,

c) będzie opierać się na zasadzie sumowania punktów z każdego turnieju.

5. Turnieje eliminacyjne składają się z 13 meczów, przy czym:

a) rundy 1-5 – round-robin w grupach 6-drużynowych rozstawionych

metodą pętelkową wg sumy WK,

b) runda 6 – na dochodzenie, bez powtórzeń, bez opóźnienia (swiss).

c) rundy 7-11 – na dochodzenie, bez powtórzeń, z opóźnieniem jednej

rundy,

d) rundy 12-13 – na dochodzenie, bez powtórzeń, bez opóźnienia (swiss),

e) jeśli warunki lokalowe nie pozwalają na ścisłe przestrzeganie punktu 5c,

to dopuszczalne jest inne rozstawienie.

6. Runda to mecz 4-rozdaniowy, grany systemem Punkt Za Rozdanie, w

którym:

a) wygrana w rozdaniu nawet 10 punktami daje zwycięstwo 2:0,

b) remis = 1:1,

c) przegrana = 0:2.

7. Po zakończeniu cyklu – 12 najlepszych par z wybraną przez siebie parą (ale

taką, która rozegra co najmniej 3 turnieje eliminacyjne GPT 2006/07) startuje

w finale. Jeśli dwie pary z najlepszej „12” tworzą drużynę lub któraś z par

nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejne pary z utworzonej

listy rezerwowej, począwszy od miejsca 13.
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Jeśli suma punktów dwóch lub więcej par jest taka sama, to o wyższym

miejscu decydują:

a) większa liczba rozegranych turniejów,

b) mniejszy iloraz sumy zajętych miejsc w poszczególnych turniejach

eliminacyjnych do liczby rozegranych turniejów,

c) losowanie.

8. W finale drużyny zostaną podzielone na dwie grupy po 6 drużyn metodą

wypychania przez dwie drużyny, złożone z par z najwyższą punktacją po

eliminacjach.

9. Finał składa się z dwóch faz:

a) faza I – round robin w grupach – 5 x 6 rozdań,

b) faza II - pierwsze cztery drużyny przechodzą do fazy play-off, przy czym

zwycięzcy grup wybierają przeciwnika z miejsc 3-4 grupy przeciwnej.

Drużyny odpadające kończą grę na miejscach 9-12,

c) ćwierćfinał – 3 x 6 (przegrani kończą grę na miejscach 5-8),

d) półfinał – 3 x 6 (przegrani grają play-off o 3. m-ce – 3 x 6)

e) finał – 5 x 6.

10. Zwycięzca oprócz nagród finansowych zostanie oficjalną reprezentacją

Polski na 3. Otwarte Mistrzostwa Europy (teamy open), czerwiec 2007,

Antalya, Turcja.

11.  Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów

zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i

Niebieskie.

12. W trakcie rozgrywek mają zastosowanie MPB’97, Regulamin Zawodów

PZBS, Przepisy Wykonawcze do GPT 2006/07, Przepisy Wykonawcze

finału GPT 2006/07 oraz niniejszy regulamin.

II. Łączna pula nagród w finale wynosi 60.000 zł

W turniejach eliminacyjnych GP będą również nagrody przewidziane

regulaminem zawodów PZBS.

Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego.

Wpisowe do turnieju eliminacyjnego w 2006 roku jest stałe i wynosi:

60 zł + 10 zł fundusz 50-lecia PZBS – uczestnik niebędący członkiem PZBS,

40 zł + 10 zł fundusz 50-lecia PZBS – członek PZBS (za okazaniem ważnej

legitymacji PZBS),

20 zł + 10 zł fundusz 50-lecia PZBS – członek PZBS do 25 lat lub od 65 lat (za

okazaniem ważnej legitymacji PZBS).

Sławomir Latała

Sędzia Główny GPT 06/07

e-mail: latala@pzbs.pl

kom. 501 162 924

Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe zostały zatwierdzone
przez ZG PZBS na posiedzeniu 5 grudnia 2005.

(-) Włodzimierz Stobiecki (-) Radosław Kiełbasiński
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