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Opole, 11. 03. 2015 r.

Komunikat nr 1/2015
1. 58 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par Open ‘2015.
1. MPP’15 mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski w tej konkurencji.
2. MPP są rozgrywane na szczeblu centralnym i okręgu.
3. MPP na szczeblu okręgu opolskiego (MOP) mają na celu wyłonienie
mistrza, który będzie reprezentował nasz okręg w finale centralnym
i wicemistrzów okręgu.
4. MPP na szczeblu okręgu rozgrywane są dwustopniowo
półfinał - finał.
5. Półfinały rozegrane zostaną w następujących terminach i miejscach:
- 18 marca (środa) godz. 17.00 - Opole - Klub Dołek, ul. Damrota 6
- 24 marca (wtorek) godz. 17.00 - Dobrodzień - Dom Kultury
- 24 marca (wtorek) godz. 17.00 - Nysa - Nyski Dom Kultury
ul. Chodowieckiego
- 30 marca (poniedziałek) godz. 17.00 - Racibórz - Hala OSiR
ul. Łąkowa
6. Zawodnicy mogą wystartować w dowolnie wybranym półfinale.
7. Z półfinałów awans do finału uzyskuje 3/4 startujących par.
8. Bezpośrednio w finale okręgowym MPP mogą wystartować pary
o łącznym współczynniku wk - minimum 9,5 oraz mistrzowska para z roku
ubiegłego.
9. Finał okręgowy MPP zostanie rozegrany

11 kwietnia (sobota) w Prószkowie
zapisy do godz. 9.15, rozpoczęcie zawodów 9.30
10. Finał zostanie rozegrany na zapis maksymalny, z niemal pełnym
skojarzeniem par. ( 5 sesji po 10 rozdań lub 4 sesje po 14 ).
11. Wpisowe do całego cyklu MOP wynosi jedynie: 20 zł od zawodnika

(Panie 10 zł) i zostanie przeznaczone na organizację Mistrzostw oraz
sfinansowanie udziału mistrzów okręgu w finale centralnym
12. Czołowe 3 pary z finału okręgowego otrzymają puchary.
13. Puchary otrzymają również zwycięzcy półfinałów.

14. Za wyniki uzyskane w finale przyznawane są w znacznej ilości aPkl-e
(1 miejsce – 80, dalej 70, 64, 60, 56, 52, następne miejsca minus 4).
Pkl-e otrzymują również pary za czołowe miejsca w półfinałach.
15. Finał centralny MPP’15 rozegrany zostanie w Warszawie –
(miejsce do ustalenia, niewykluczone - centrum Konferencyjne Wojska
Polskiego ul. Żwirki i Wigury ) w dniach 30. 04 – 3. 05 br. (30.04 i 1. 05
– eliminacje, 1. 05 – ćwierćfinały, 2. 05 – półfinały, 2 i 3. 05 – finał ).
16. Zgodnie z Regulaminem MPP na rok bieżący, mistrzowska para
z Okręgu wystartuje bezpośrednio w ćwierćfinale (piątek – 1 maja,
rejestracja 15.30 – 16.30, gra od 17.00).
17. Para (z pierwszej trójki finałów) reprezentująca nasz okręg w finałach
centralnych otrzyma zwrot kosztów uczestnictwa w wysokości 400 zł
(nie wyklucza się mniejszego dofinansowania drugiej naszej pary ).
18 Niezależnie, w eliminacjach w Warszawie, na koszt własny, wystartować
może dowolna ilość par.
Zachęcam do licznego udziału w MPP na szczeblu okręgu.
Regulamin 58 MPP'14 zamieszczony jest na stronie PZBS.
2. DMP 2014/15
O czym już wszyscy wiemy, występujące w II lidze Multi Opole wygrało finałowy
mecz z drugą naszą drużyną – Michalak Kolonowskie i uzyskało historyczny
awans do I ligi. Gratuluję.
Michalak przegrał również mecz o 3 miejsce i zakończył rozgrywki na 4 miejscu.
Apetyty były większe, ale wynik i tak świetny, gratulacje.
Trzeci nasz reprezentant w II lidze - Pomologia niestety nie zdołała się
utrzymać, spadając do III ligi. Szkoda, na drugi rok będzie lepiej.
3. Mistrzostwa Okręgu par mikstowych
Impreza niezwykle ciekawa zgromadziła na starcie 19 par,
w tym 10 zawodniczek i 6 zawodników niezrzeszonych.
Zwyciężyli Krystyna Wąchała i Edward Michalak.
Gratuluję zwycięzcom, gratuluję uczestnikom.
Wyniki na naszej stronie.

Z poważaniem
Adam Klimala

