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5o. Międzynarodowy Kongres Bałtycki
Sopot, L4 - 25.07,2O1O

.D REGULAMIN E

1. o Puchar Prezesa Pomorskiej Federacji Spońu rozgryWany będzie
w HaIi Stulecia Sopotu, ul. Haffnera 55, dniach 14 - 16.07.2010 r', rozpoczynając
50. Międzynarodowy Kongres BałĘcki.

2. jestorganizowany przezPomorskiWojewodzkiZwiązekBrydżaSpońowego
w Gdańsku.

3. W zawodach mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 25 (rocznik 1985 i młodsi).
Uczestnicy zamiejscowi poniżej 18 roku zycia powinni pzyjechaÓ z opiekunem.

4. W programie , w punktacji długofalowej, zostaną rozegrane
4 turnieje: otwańy turniej par na maksy, tumiej par mikstowych, turniej indywidualny
iturniejteamów.

5. Turnieje te nie sąwliczane do klasyfikacji długofalowej Kongresu Bałtyckiego.

6. Sposob rozgrywania turniejów (liczba rozdań, ilośÓ rund, itp.) ogłosi sędzia głowny pzed
r ozpo częcie m t u rn i ej ów.

7. W punktacji długofalowej zawodnicy otrzymają następującą ilośÓ punktÓw:

a) w turniejach par _ zwycięzcy otrzymują ilość punktow równą ilości stańujących par
z obniżką o 2 punkty za kolejne miejsce.
Dodatkowo czołowe pary otzymują punkty: 5, 3,2, 1

b) w turnieju indywidualnym -zwycięzca otzymuje ilośc punktów równą połowie ilości
stańujących par, z obniŻkąo 1 punkt. Dodatkowo za czołowe miejsca zawodnicy
otzymują odpowiednio: 5, 3, 2, '1 punktów

c) w turnieju teamów _ zwycięzcy otrzymują ilość punktów równą dwukrotnej ilości
stańujących teamow, z obniŻka o 4. Dodatkowo czołowe teamy otrzymują odpowiednio
punkty; 10,6, 4,2

8. Do klasyfikacjidługofalowej będą zaliczane wyniki ztzech turniejÓw. Pzy rÓwnej iloŚci
zdobytych punktów, o zwycięstwie decyduje wyższe miejsce zajęte w turnieju
indywidualnym.

9. Zwycięzcy turniejów otzymają puchary, a zwycięzcy w punktacji długofalowej
puchary i nagroda Żeczowe.

10' opłata stańowa od zawodnika do kazdej konkurencji wynosi 10 zł. Zapisy na miejscu
w kasie kongresu, pzed rozpoczęciem zawodów.

1 't . W rozgrywkach obowiązują pzepisy MPB, regulaminy PZBS oraz regulamin
50. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego
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12. * Sroda, 21.07.2010
godz. 18.00 - Turniej Par mikstowych

r czwańek' 22.07.2010
godz. 10.00 - Turniej Indywidualny
godz. 17.30 - Otwarty Turniej par

v Piątek, 23.07.2010
godz. 10.00 _ Turniej Teamów

* ZAKWATEROWANIE V

13. Zawodnikom zamiejscowym organizatorzy zapewniajązakwaterowaniw warunkach
bursy (wieloosobowe), wrazz całodziennym wyzywieniem od kolacjiw środę (14.07)
do śniadania w sobotę (17 '07).

14. Kosztzakwaterowania wraz z opłatami wpisowego do turniejów wynosi 200 zł od osoby.

15. Warunkiem skozystania zzakv,taterowania jest dokonanie rezerwaciido dnia
30.04.2010 r.

16. Zwięki brydżowe i kluby dokonują rezerwacjiw Pomorskim WZBS, a opłaty dokonują
w kasie kongresu pzed zawodami lub na konto.
osoby indywidualn e poprzez dokonanie wpłaty na nizej podane konto Pomorskiego
WZBS z dopiskiem ,,Kongres Młodziezy 2010" i zaznaczeniem, kogo dotyczy wpłata.

O KONTAKTY i

1 7. Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Spońowego w Gdańsku, ul. Uphagena 12,

80-237 Gdańsk, tel. (a8) 58 524 3177, e-mail: biuro@bridge'qda'pl; ipbridqe@o2'pl

Nr konta: 70 {500 1025 1210 2006 8729 0000.

18. Główny organizator l{r-ll';łł'ilsll |.ijłllci,:'i,,l.,_1: Janusz Przybyszewski, tel.601 658 279.

19. Kontakty zagraniczne: Marek Małysa, tel. (+48) 790 62220o,
e-mail: mmalysa@suntrade-europe.com


