
                           Kadra Juniorów Młodszych

INFORMACJA

    Rozgrywki Kadry Juniorów Młodszych odb�d� si� w trzech etapach:
    - Kadra Lokalna (KL) - otwarta dla wszystkich uprawnionych bryd�ystów.
    - Kadra Krajowa (KK) - 11 awansowych par z Kadry Lokalnej +  3-5 par powołanych
    - Szeroka Reprezentacja Polski (SRP) - 7 par z KK + 1 powołana.

Rozgrywki Kadry Lokalnej odb�d� si� w tym samym w terminie  27 marca i 17 kwietnia o godzinie
     11.00 w ka�dym o�rodku, na tych samych rozdaniach !

Miejsca gry :
- Skwierzyna k/ Poznania ul. Batorego w Gimnazjum Nr 1.
- Kraków, ul. Długa 72, „Bazar” lewe skrzydło , I p. – dojazd z dworca PKP / PKS tramwajem 3

lub 5, autobusem 115, 130, 154, 179 (linie z Dworca Głównego), najlepiej 10 minut piechot�.
- Warszawa, ul. Kłopotowskiego 11, Sala Konferencyjna „Damis” I p. - Dojazd z Dworca

Centralnego: autobus 512 (do Szpitala Praskiego) lub tramwajem spod hotelu “Forum” do Placu
Bankowego (trzy przystanki), stamt�d autobusem lub tramwajem przez most �l�sko-D�browski
(jeden lub dwa przystanki) do Szpitala Praskiego. Za szpitalem w prawo na �wiatłach.

⇔ Kryterium KL jest wa�ne (jego wyniki zaliczane do punktacji całkowitej), je�eli w turnieju we�mie
udział min. 12 par.

⇔ Ka�de kryterium KL składa si� z 30-34 rozda�. Rozgrywki zostan� przeprowadzone systemem
Howell’a (11x3,15x2 lub preferowane17x2).

⇔ Turnieje rozgrywane s� na punkty meczowe (IMP) bez ograniczenia gór�.
Wyniki liczone s� dwukrotnie w skali lokalnej i globalnej (jako jeden kocioł).
Uzyskane w globalnym turnieju punkty dodatnie meczowe przelicza si� na punkty kadrowe (PK)
stosuj�c mno�nik 0,2 a ujemne punkty meczowe stosuj�c mno�nik 0,3.
Dodatkowo za I, II, III, IV miejsce w skali ogólnopolskiej pary otrzymuj� odpowiednio: 4, 3, 2, 1
PK. Za kocioł lokalny przyznawane b�d� nast�puj�ce PK – przy udziale 12-16 par 2 PK za I miejsce
i 1 PK za II miejsce. Przy udziale 17 i wi�cej par odpowiednio – 3,2,1.
Nieobecno�� w kryterium kadry lokalnej skutkuje utrat� 8 PK.

⇔ Zmiany partnerów w trakcie rozgrywek KL mo�liwe s� jedynie w wyj�tkowych przypadkach.
Ka�dorazowo wymagana jest zgoda Selekcjonera Kadry.

Zasady awansu.
⇔ Do rozgrywek Kadry Krajowej (KK) Juniorów Młodszych awansuje 11 par, które uzyskaj� najwi�cej

PK w dwóch kryteriach. Pozostałe pary (lub zawodników) powoła Selekcjoner Kadry Juniorów
Młodszych.

⇔ Wa�nym argumentem doboru par powoływanych przez selekcjonera jest udział w szkoleniu
            internetowym, oraz uzyskiwane wyniki sportowe zawodników.

Koszty organizacji KL (sala i s�dziowanie, itp.) ponosi ZG PZBS. Koszty dojazdu i pobytu ponosz�
uczestnicy.


