REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW PAR BRYDŻA SPORTOWEGO ORGANIZOWANEGO
PRZEZ SSBS NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ
1) Organizatorem cyklu turniejów brydża sportowego jest Stowarzyszenie Sympatyków
Brydża Sportowego.
2) Za sprawy sportowe odpowiada Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Brydża Sportowego
– Andrzej Chyliński, tel. 508 398 502.
3) Cykl turniejów składa się z dwóch rodzajów turniejów rozgrywanych o godz. 12:00 na
platformie bridgebase.com (BBO):
a) cykl czterech turniejów par na zapis maksymalny - rozgrywanych na dystansie 21
rozdań w piątki o godz. 12:00 na platformie bridgebase.com (BBO) – nazwa turnieju
na BBO to SSBS Bridge (MAX),
b) cykl czterech turniejów par na impy - rozgrywanych na dystansie 21 rozdań w
poniedziałki o godz. 12:00 na platformie bridgebase.com (BBO) – nazwa turnieju na
BBO to SSBS Bridge (IMP).
4) Po zakończeniu jednego cyklu automatycznie rozpoczyna się kolejny cykl czterech
turniejów par.
5) W przypadku nierozpoczęcia ostatniego rozdania w rundzie cztery minuty przed jej
zakończeniem, system nie zezwoli na jego rozegranie.
6) Udział w turnieju jest bezpłatny.
7) Turnieje mają charakter zamknięty.
8) Liczba par w turnieju ograniczona jest do 40 (decyduje kolejność zgłoszeń). Minimalna
liczna par w turnieju to 10.
9) Aby grać w turnieju należy zrealizować trzy czynności:
a) Rejestracja na stronie stowarzyszenia (albo u Grzegorza Kujszczyka, poczta
Grzegorz.kujszczyk@gmail.com ) - do godz.12:00 dnia poprzedzającego turniej
rejestrujemy się do turnieju na stronie www.smgbridge.pl podając: Imię, Nazwisko, nick
BBO, PID PZBS, Mail. Niezarejestrowani w PZBS wpisują „0000” jako PID PZBS.
b) Rejestracja do turnieju na stronie BBO - każdy zawodnik w dniu turnieju musi
zalogować się do BBO i zarejestrować swój udział w turnieju na BBO w danym dniu.
Aby zarejestrować się w turnieju na BBO należy wykonać następujące czynności:
 zalogować się na BBO na godzinę przed rozpoczęciem turnieju,
 w Menu „Graj lub oglądaj brydża” wyszukujemy turniej klikając kolejno
na Competitive – Bezpłatne turnieje . W kolumnie pt. Gospodarz wyszukujemy
nazwę „gagusia” {można również w kolumnie Nazwa wyszukać odpowiednią
nazwę turnieju: SSBS Bridge (MAX) albo SSBS Bridge (IMP)}. Po kliknięciu w
nazwę turnieju w
pojawiającym się okienku wpisujemy nick partnera.
Potwierdzenie ze strony partnera w programie BBO finalizuje rejestrację do
wybranego turnieju. W przypadku braku turnieju w wykazie na BBO na godzinę
przed rozpoczęciem turnieju - turniej nie odbędzie się w tym dniu.
c) Logowanie do zawodów na stronie BBO - zawodnik musi być zalogowany na krótką
chwilę przed turniejem - w momencie startu turnieju system usuwa uczestników
niezalogowanych, bez możliwości powrotu do gry.
10) Przyjmujący zgłoszenia do turnieju zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pary do turnieju
bez podania przyczyny.
11) W cyklu turniejów będzie prowadzona przez SSBS indywidualna klasyfikacja długofalowa
(z punktami PDF). Na podstawie klasyfikacji długofalowej (z punktami PDF) przyznawane
mogą być punkty PKL.
12) Punkty w klasyfikacji długofalowej [PDF] naliczane są według następujących zasad:
a) klasyfikacja długofalowa będzie prowadzona indywidualnie dla każdego zawodnika,
b) ostatnie miejsce w turnieju otrzymuje dwa punkty, przedostatnie – cztery punkty, …
itd., aż do pierwszych trzech miejsc.
 trzecie miejsce otrzymuje o cztery punkty więcej niż czwarte.
 drugie miejsce otrzymuje o sześć punktów więcej niż trzecie.
 pierwsze miejsce otrzymuje o dziesięć punktów więcej niż drugie.

c) do wyników w klasyfikacji długofalowej zaliczać się będzie każdemu uczestnikowi
sześć jej/jego najlepszych wyników - po trzy: z cyklu turniejów na impy i cyklu turniejów
na maksy. Klasyfikacja długofalowa dostępna będzie na stronie internetowej
organizatora – www.smgbridge.pl.
d) do klasyfikacji długofalowej zaliczani będą tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej
po 3 turnieje łącznie w cyklu SSBS BRIDGE (IMP) oraz w SSBS BRIDGE (MAX).
13) Na podstawie klasyfikacji długofalowej (w punktach PDF) przyznawane będą punkty PKL.
Czołowe miejsca w klasyfikacji długofalowej otrzymują 20, 17, 15, 13 PKL-i z obniżką o 1,
tak by punkty otrzymało minimum 25% zawodników sklasyfikowanych w punktacji
długofalowej. Punkty „PKL” przyznawane będą po zarejestrowaniu turnieju w PZBS do
cyklu turniejów „BBO – na fali”. Punkty „PKL” przyznawane i rejestrowane będą wyłącznie
graczom zarejestrowanym w BrigeNet.
14) Członkowie PZBS z opłaconą składką członkowską dokonują samodzielnie rejestracji w
BridgeNet - link: https://www.bridgenet.pl/pl/rejestracja.html . Rejestracja w Klubie
BridgeNet jest bezpłatna (nie jest wymagana opłata za uczestnictwo).
15) Odpowiedzialny za sprawy sportowe zastrzega sobie możliwość publikowania na stronie
internetowej niestandardowych rozwiązań zastosowanych przez parę.
16) Prowadzącym zawody będzie Andrzej Chyliński (nick BBO: Kordula1) we współpracy z
Grażyną Kościelny (nick BBO: gagusia) albo osoba przez nich upoważniona.
17) W przypadkach problemów technicznych (np. zerwanie połączenia) o dopuszczeniu
zmiennika/zastępcy zawodnika lub pary (oraz o dotychczasowym dorobku %%) decyduje
Prowadzący zawody. O przyznaniu zawodnikom punktów długofalowych decyduje
Prowadzący zawody (przy czym w przypadku wątpliwości konsultuje się z Zarządem
SSBS).
18) W przypadku rozwiązania turnieju o wynikach lub powtórzeniu turnieju decyduje
Prowadzący zawody w porozumieniu z Zarządem SSBS.
19) W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych i wysoce
sztucznych.
20) Każda para powinna wypełnić kartę konwencyjną (KK) w systemie BBO. Przy braku KK
Prowadzący zawody powinien rozstrzygać każdą wątpliwość na niekorzyść pary, która nie
ma wypełnionej KK (co nie jest jednoznaczne z wydaniem pozytywnego wyniku na korzyść
strony
przeciwnej).
Zawodnik
ma
obowiązek
alertowania
swoich
sztucznych/niestandardowych zapowiedzi (zgodnie z Zasadami Alertowania PZBS). Takie
alertowanie nie jest widziane przez partnera. Nie jest wykroczeniem brak zrozumienia
konwencji przez partnera, ale czas poświęcony na tłumaczenie zapowiedzi może być przez
Prowadzącego zawody uznany za nieautoryzowaną informację zgodnie z przepisem 16C
MPB. Tłumaczenie zapowiedzi jednoznacznie obciąża czas strony stosującą
niespotykaną/niezrozumiałą konwencję, gdy Prowadzący zawody uzna, że ten punkt ma
zastosowanie (np. konwencja Andrzeja Wilkosza, czy konwencja „na starszych” albo
konwencja Multi – w pełnej czy polskiej wersji - nie powinna wymagać tłumaczenia).
21) Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać Prowadzącemu zawody natychmiast po ich
zaistnieniu (nie później niż 10 min. po zdarzeniu).
22) Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym
regulaminie.
23) Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wynikłe w trakcie trwania zawodów
rozstrzyga Prowadzący zawody.
Prezes SSBS

