Lubuski Związek Brydża Sportowego

Regulamin cyklu turniejów par
GRAND PRIX LZBS 2020
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Lubuski Związek Brydża Sportowego organizuje rokrocznie cykl turniejów regionalnych
(9-11) pod nazwą „Grand Prix LZBS'2020” (GP LZBS'20), objętych łączną klasyfikacją
długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe
miejsca w klasyfikacji generalnej (łącznej) i wezmą udział w Turnieju finałowym
organizowanym na zakończenie cyklu.
Lista turniejów GP LZBS 2020:
1. Międzyrzecz – mem. Czarka Szadkowskiego, styczeń 2020
2. Wędrzyn - mem. Janusza Bołdaka – luty 2020 r.
3. Gorzów Wlkp. – mem. Mirka Soroki, marzec 2020 r.
4. Strzelce Krajeńskie – marzec 2020 r.
5. Głogów – maj ??
6. Ośno lubuskie – lipiec ??
7. Lubniewice - ??
8. Międzyrzecz – sierpień, mem. Kazia Relugi
9. Zielona Góra – mem. Walentyny Jaskuły, Turniej Winobraniowy, wrzesień 2020r.
10. Kostrzyn n/Odrą – „Złoty Liść Jesieni” – październik 2020 r.
11. Słubice – październik „Turniej z Okazji Dnia Nauczyciela”.
2) Celem imprezy jest przede wszystkim popularyzacja brydża w okręgu lubuskim oraz
województwach ościennych oraz zwiększenie integracji lubuskiego środowiska
brydżowego. Cykl jest również okazją dla szerokiej brydżowej społeczności lokalnej do
zmierzenia się przy stolikach brydżowych, z czołówką graczy LZBS.
3) W cyklu GP LZBS rozgrywa się turnieje 40-rozdaniowe obliczane na wynik maksymalny.
W wyjątkowej sytuacji wolno z przyczyn organizacyjnych (np. nietypowa liczba par)
dopuścić na sali inną liczbę rozdań (36-44).
4) Organizatorami turniejów z cyklu „Grand Prix LZBS'20" są kluby brydżowe, sekcje
brydża sportowego lub inne instytucje w poszczególnych ośrodkach na terenie okręgu
lubuskiego, które uzyskały akceptację Zarządu LZBS.
5) Wnioski o włączenie turnieju do cyklu „Grand Prix" należy składać do Zarządu LZBS
co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem rozegrania turnieju. Należy
zwrócić uwagę, iż nadrzędnym cyklem jest ogólnopolskie GPPP, należ więc planować
terminy turniejów w dniach wolnych od głównych imprez ogólnopolskich. Nie dopuszcza
się możliwości rozgrywania turniejów z cyklu GP LZBS w terminach pokrywających się
z terminami rozgrywek lig centralnych.
6) Wszystkim turniejom cyklu przyznano, zgodnie z obowiązującym Regulaminem
Klasyfikacyjnym PZBS, podwyższoną rangę turnieju regionalnego (RT=5). Finał GP
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LZBS otrzymał rangę RTI* . Dwa najliczniej obsadzone turnieje w poprzednim cyklu GP
LZBS otrzymują rangę RTP* (rok 2020 -Gorzów Wlkp. (marzec) i Zielona Góra
(wrzesień)),
a turniej w Międzyrzeczu OTP**).
7) W turniejach cyklu obowiązują przepisy określone w MPB, „Regulaminie Zawodów" i
innych regulaminach PZBS oraz uregulowania szczegółowe, ustalone przez
organizatorów, o ile nie stoją w sprzeczności z niniejszym regulaminem. Komisarzem
całego cyklu z ramienia Zarządu LZBS jest Ryszard Sakowicz, który każdorazowo
zatwierdza ekipę sędziowską na turnieje cyklu GP LZBS’20.
8) Integralną częścią niniejszego regulaminu są, corocznie wydawane: „GP LZBS –
„komunikat szczegółowy na rok 2020 " zawierający wykaz turniejów zaliczonych do
cyklu,
wraz
z terminami ich rozegrania, wysokość wpisowego itp. „Regulamin finału GP LZBS 2020"
oraz załączniki do niego, zawierające listę finalistów, sprawozdanie finansowe cyklu oraz
wykaz i wysokość nagród.
II. KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA
1) Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi procent uzyskany (przez
parę) w danym turnieju.
2) Końcową klasyfikację długofalową cyklu stanowi suma 7 najlepszych wyników
turniejów.
3) W celu zróżnicowania miejsc dzielonych o lepszym miejscu decydują kolejno:
a. większa liczba rozegranych turniejów eliminacyjnych,
b. niższe WK zawodnika,
c. losowanie.
III. FINAŁ
1) Prawo do startu w finale ma pierwszych 16 zawodników w klasyfikacji długofalowej
po ostatnim turnieju kwalifikacyjnym z dowolnym partnerem, który uczestniczył
w co najmniej jednym turnieju cyklu.
2) W wyjątkowych przypadkach i na pisemny wniosek finalisty, Zarząd LZBS może obniżyć
ten wymóg - tzw. „dzika karta". Zarząd może przyznać maksymalnie 2 dzikie karty.
3) W przypadku, gdy dwaj zawodnicy z pierwszej 16-tki potwierdzą start w finale
w jednej parze, prawo zagrania w finale otrzymują kolejni (od 16. miejsca) zawodnicy
w klasyfikacji długofalowej.
4) W finale wystartuje 16 par, które rozegrają minimum 40 rozdań. Regulamin turnieju
finałowego stanowi odrębny dokument i będzie podany do wiadomości w późniejszym
terminie, nie później jednak niż na miesiąc przed terminem turnieju.
5) Zawodnicy finału indywidualnie otrzymują carry-over w wysokości równej 1/7 swojego
sumarycznego wyniku z klasyfikacji długofalowej. Wynik końcowy zawodnika w cyklu
stanowi średnia arytmetyczna z carry-over określonego jak wyżej oraz wyniku
uzyskanego
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w turnieju finałowym. Wynik ten decyduje o zajętym ostatecznie miejscu
w generalnej klasyfikacji indywidualnej całego cyklu GP LZBS.
IV. WPISOWE I NAGRODY
1) Wpisowe do turniejów z cyklu GP LZBS jest jednakowe we wszystkich turniejach
eliminacyjnych. Jego wysokość jest ogłaszana w corocznych komunikatach. W roku 2019
wysokość wpisowego to:
a. Opłata normalna 35,- + * 5,- zł (członkowie PZBS z opłaconą składką)
b. Opłata ulgowa 25,- + * 5,- zł (seniorzy: powyżej 65 roku życia, juniorzy:
do 25 roku życia)
c. Opłata dla kobiet 30,- + * 5,- zł
d. Opłata super ulgowa 5,- + * 5,- zł ( uczniowie szkół dziennych do 19 roku
życia)
e. Uczestnicy niezrzeszeni 45,- + * 5,- zł
* 5,- zł - fundusz długofalowy (od każdego zawodnika)
** 2,- zł – fundusz młodzieżowy (od każdego zawodnika)

2)

3)

W opłacie startowej zawarta jest kwota przeznaczona na fundusz długofalowy*, opłata
na fundusz młodzieżowy** oraz opłata turniejową.
Wpisowe do turnieju finałowego wynosi 50,- zł dla każdego zawodnika. W turnieju
finałowym nie są przewidziane opłaty ulgowe.
Nagrody pieniężne w poszczególnych turniejach są ustalane przez organizatorów.
W przypadku, gdy ich liczba i wysokość nie zostały wcześniej ogłoszone, zgodnie
z Regulaminem Zawodów PZBS, muszą wynieść min. 50% funduszu wpisowego.
Kwota przeznaczona na nagrody w długofalowej klasyfikacji cyklu to minimum 75 %
kwoty funduszu długofalowego, zwiększone o 50% funduszu wpisowego finału.
Nagrody przyznane zostaną pierwszym 16 zawodnikom w klasyfikacji indywidualnej
długofalowej oraz na nagrody specjalne. Przewiduje się nagrody specjalne dla
najlepszego zawodnika:
 w klasyfikacji długofalowej po turniejach eliminacyjnych 200zł,
 dla najlepszej pary turnieju finałowego (bez c/o), 200zł,
 o WK < 5, który zakwalifikował się do finału i zajął najwyższe miejsce
w klasyfikacji generalnej, 150 zł,
 w klasyfikacji młodzieży szkolnej (do tej klasyfikacji kwalifikują się osoby
będące uczniami w momencie rozpoczęcia cyklu, 100 zł (warunek: w tej
kategorii musi brać udział co najmniej 5 zawodników).
 Nagrody wręczone będą na Turnieju Millenium w Międzyrzeczu
dnia.........stycznia 2021 r.
V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Do obowiązków organizatorów turniejów z cyklu należą:
1)

Przygotowanie

sali

do

gry

o

odpowiedniej

pojemności

(liczbie

stolików),

umożliwiającej udział wszystkich zainteresowanych,
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2)

Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu tj. pudełek z kartami do gry
i bidding-boksów (można to zadanie zlecić odpłatnie ekipie sędziowskiej LZBS),

3)

Ustalenie składu ekipy sędziowskiej zatwierdzonej przez komisarza cyklu;

4)

Odpowiednie nagłośnienie imprezy i zainteresowanie lokalnych władz samorządowych,
celem nadania turniejowi odpowiedniej rangi i zdobycia nagród sponsorskich,

5)

Zorganizowanie, z wyprzedzeniem minimum jednego miesiąca, powiadomienia
zawodników LZBS (oraz ewentualnie związków sąsiadujących) o turnieju z
wykorzystaniem dostępnych środków technicznych (w tym poprzez stronę internetową
LZBS),

6)

Wyniki turnieju sędzia (lub osoba liczącą wyniki) winien przesłać pocztą elektroniczną
do prowadzącego klasyfikację w ciągu 24 godzin od zakończenia turnieju.

7)

Należność na fundusz długofalowy i młodzieżowy GP LZBS należy wpłacić na konto
LZBS
w ciągu 2 dni po turnieju. Dodatkowo należy też wpłacić na konto LZBS i właściwego
OZBS-u po 5 % kwoty wpisowego odpowiednio pomniejszonego o opłaty długofalowe
i nagrody (tzw. opłata amortyzacyjna). Jest to warunek konieczny do zaliczenia turnieju
do klasyfikacji łącznej GP LZBS oraz przyznania PKL.

(komisarz GP LZBS)
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