
Polski Związek Brydża Sportowego

Regulamin

Mistrzostw Polski Teamów Knockout 2006

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Mistrzostwa Polski Teamów Knockout 2006 (MPT-KO’06) mają na celu wyłonienie mistrzów
Polski w konkurencji Teamów – Knockout na rok 2006.

2. (MPT-KO’06)  zorganizowane przez Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS) oraz
Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego (PWZBS) odbędą się w ramach 46
Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego w Sopocie w dniach:

a. 24.07 ELIMINACJE (16 drużyn awansuje do fazy Knock-out)

b. 25.07 – 28.07 faza KO (4 drużyny awansują do finału i play-off)

c. 30.07 FINAŁ i PLAY Off (o 3 miejsce)

3. W (MPT-KO’06)  mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka
Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR

1. W (MPT-KO’06)  mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2006
oraz zawodnicy zagraniczni.

2. W (MPT-KO’06)  startują teamy 4-6 osobowe.

3. Zgłoszenia do (MPT-KO’06)  należy dokonać do dnia 23.07, godz. 22:00 w Biurze Kongresu
lub:

- pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa, do 19.07.2006

- pocztą – PWZBS. Ul. Uphagena 12, 80-, Gdańsk, do 19.07.2006

- faksem – (0...58) 512 10 17, do 19.07.2006

- mailem – Janusz Przybyszewski: biuro@bridge.gda.pl, do 19.07.2006

- mailem – Mirosław Męcik:  mecik@wp.pl  do 23.07.2006

4. Zgłoszenie teamu winno zawierać następujące dane każdego zawodnika:

- nr identyfikacyjny,

- imię i nazwisko,

- WK - obowiązkowo

- ulgi (jeśli dotyczą).

 

3. WPISOWE I REJESTRACJA

1. Wpisowe od zawodnika w poszczególnych konkurencjach wynosi:

a. ELIMINACJE: opłata normalna – 60+5 zł, ulgowa – 30+5 zł,

b. Faza KO opłata normalna – 60+5 zł, ulgowa – 30+5 zł

Przyjmowanie wpisowego i rejestracja wszystkich teamów odbędzie się w Biurze Kongresu.

 

4. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

1. MPT-KO’06 składają się z 3 etapów:



a. Eliminacje w grupach systemem każdy z każdym

b. Knock-out do dwóch przegranych w grupie A1-A8, do jednej przegranej w grupie A9-
A16

c. Finałł/Play off

2. Wszystkie mecze rozgrywa się przy pomocy powielanych kart i kaset licytacyjnych.

3. W fazie Knock-Out oraz w fazie finałowej mecze rozgrywa się przy użyciu zasłon
stolikowych.

4. W eliminacjach wyniki obliczane są w IMP, przeliczanych na VP.  W fazie Knock-out oraz w
finale wyniki obliczane są w IMP.

5. ELIMINACJE będą rozegrane w grupach systemem każdy z każdym. Liczbę grup oraz liczbę
rozdań w meczu ustali sędzia główny w zależności od liczby startujących teamów.
Rozstawienie do poszczególnych grup – metodą „pętelkową” wg WK 4 najlepszych
zawodników teamu.

a. Niezależnie od liczby startujących teamów awans do fazy Knock-out uzyskuje 16
teamów podzielonych na dwie grupy: „górną A1-A8” i „dolną A9-A16”. W fazie KO
drużyny grupy górnej, w przypadku porażki spadają do grupy dolnej:

b. Dla 4 grup  awans uzyskują 4 teamy z każdej grupy

1 m. A1-A4, wg zdobytych VP (górna)

2m. A5-A8, wg zdobytych VP (górna)

3m. A9-A12, wg zdobytych VP (dolna)

4m. A13-A16, wg zdobytych VP (dolna)

c. Dla 6 grup  awans uzyskują 2 teamy z każdej grupy + 4 najlepsze z trzecich miejsc

1 m. A1-A6, wg zdobytych VP (górna)

2m. A7-A12, wg zdobytych VP (A7-A8-górna, A9-A12-dolna)

3m. A13-A16, wg zdobytych VP (dolna)

d. Dla 8 grup  awans uzyskują 2 teamy z każdej grupy

1 m. A1-A8, wg zdobytych VP (górna)

2m. A9-A16, wg zdobytych VP VP (dolna)

6. W fazie Knock-Out rozgrywane są 4 rundy w celu wyłonienia 2 finalistów i dwóch drużyn do
meczu Play-Off o 3-4 miejsce.

a. W fazie KO drużyny grupy górnej, w przypadku porażki spadają do grupy dolnej

b. W grupie „górnej” po trzech meczach pozostanie 1 drużyna bez porażki i ta drużyna
wchodzi bezpośrednio do finału, otrzymuje w finale carry over 6,5 IMP i w 4 rundzie
KO pauzuje.

c. W grupie „dolnej” drużyna przegrywająca mecz odpada z dalszych rozgrywek.

d. W grupie „dolnej” po 2 rundach KO pozostaje 6 drużyn podzielonych na dwie
„trójki”

e. W grupie „dolnej” w rundzie 3 KO rozgrywane są 2 trójmecze. Zwycięzcy
trójmeczów przechodzą do rundy 4 KO, pozostałe drużyny odpadają z dalszych
rozgrywek.

f. W grupie „dolnej” w rundzie 4 KO pozostają 3 drużyny i rozgrywają trójmecz.
Zwycięzca trójmeczu wchodzi do finału, pozostałe dwie drużyny wchodzą do play-
off o trzecie i czwarte miejsce.

7. Harmonogram gry:

 

Niedziela, 23.07.2006

do godz. 22:00 rejestracja teamów



Poniedziałęk, 24.07.2006

Do 9:00 rejestracja teamów

10:00 eliminacje

17:00 eliminacje (cd)

wtorek, 25.07.2006

10:00 KO – 1

czwartek, 27.07.2006

10:00 KO – 2

piątek, 26.07.2006

10:00 KO – 3

sobota, 27.07.2006

10:00 KO – 4

niedziela

9:00 Finał i mecz o 3-4 miejsce

 

5. NAGRODY
 

1. Trzy pierwsze teamy zdobędą tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2006 rok oraz
otrzymają medale i puchary.

2. Zarząd Główny PZBS ufundował nagrodę dla najlepszej drużyny składającej się wyłącznie z
zawodników polskich (zwycięzca lub  kolejna następna drużyna w przypadku zwycięstwa
drużyny zagranicznej): wyjazd zagraniczny na zawody brydżowe na koszt PZBS.

3. Czołowe drużyny uzyskują punkty długofalowe do Klasyfikacji Łącznej Kongresu. PDF
przysługują zawodnikom, którzy rozegrali co najmniej 40% rozdań w całym turnieju lub dla
czołowej czwórki conajmniej 75% rozdań w fazie finałowej (dla zwycięzcy KO-3 - runda KO-
3 + finał) + (dla pozostaych finalistów – runda KO-4 + finał/play-Off)

 

6. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE
 

1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.

2. W eliminacjach (Kat.2) dopuszczone są systemy zielone i niebieskie oraz konwencje
brązowe.

3. W fazie Knock-Out oraz w finałach (Kat.1) dopuszczone są wszystkie systemy pod
warunkiem złożenia opisu systemów w trakcie rejestracji teamu.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji
Systemowej PZBS lub Sędzia Główny.

5. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.

 
7. KARTY KONWENCYJNE
 

1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.



2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas
podejmowania decyzji przez sędziów i KomisjęOdwoławczą w trakcie zawodów – pary,
które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność
między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w
postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji
licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna
informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

 

8. CZAS GRY
 

1. Czas na rozegranie meczu w eliminacjach ustali sędzia zależnie od liczby rozdań.

2. Czas na rozegranie połowy meczu (16 rozdań) w fazie Knock-out oraz w w fazie finałowej
(32 rozdania przy użyciu zasłon) wynosi 2 godz. 20 min.

a. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:

o strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) –3 IMP lub średnią z danej fazy (połowa
meczu) jeśli jest niższa,

o strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) +3 IMP lub średnią z danej fazy
(połowa meczu), jeśli jest wyższa,

b. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:

o strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) –3 IMP, lub średnią z danej fazy, jeśli jest
niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy
przebieg rozdania,

o strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) +3 IMP, lub średnią z danej fazy, jeśli
jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy
przebieg rozdania.

 
9. ALERTOWANIE
 
Mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS.

  

10. RESTRYKCJE
 

1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

2. Zakazuje się:

- opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed zakończeniem danej połowy meczu,

- palenia w miejscach niedozwolonych,

- spożywanie alkoholu na sali gry,

- używania telefonu komórkowego,

- prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 2 może spowodować wymierzenie
kary w wysokości do 1 VP (3 IMP).

3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje
wymierzenie kary automatycznej w wysokości 2 VP/6 IMP.

 

 

11. KARY
 

1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.



- spóźnienie 0-5 min ½ VP (2 IMP) – pierwszy przypadek

- spóźnienie 0-5 min    1 VP (3 IMP) – kolejne przypadki

- spóźnienie 5-10 min 2 VP (6 IMP)

- spóźnienie 10-15 min 3 VP (9 IMP)

- spóźnienie ponad 15 min walkower

12. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE
 
Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec
przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów,
nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i
z zachowaniem sportowej postawy.

 

13. KOMISJA ODWOŁAWCZA
 

1. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:

• w formie pisemnej na specjalnym formularzu,

• na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym
intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w
ciągu 10 minut od wydania orzeczenia,

• kaucja przy złożeniu odwołania wynosi 100 zł.

2. Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich
wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.

 

14. INFORMACJE KOŃCOWE
 

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym
Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 17 lipca 2006 roku.

 

(-) Włodzimierz Stobiecki  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS ds. Sportowo-Organizacyjnych  Prezes PZBS

 


