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Komunikat nr 3/2018
1. Mistrzostwa Polski Par Open ‘2018.
1. MPP’18 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 i wicemistrzów
okręgu.
4. MOP rozgrywane są dwustopniowo: półfinał – finał.
5. Półfinały rozegrane zostaną w następujących terminach i miejscach:
- 22 lutego (czwartek) godz. 17.00 - Racibórz - Klub Cegiełka
- 9 marca (piątek) godz. 17.00 - Kluczbork - ul. Sienkiewicza 1
- 30 marca (piątek) godz. 17.00 - Opole - Klub Dołek, ul. Damrota 6
6. Zawodnicy mogą wystartować w dowolnie wybranym półfinale
7. Z półfinałów awans do finału uzyskuje nie mniej niż 1/2 startujących par.
8. Bezpośrednio w finale okręgowym MOP mogą wystartować pary o łącznym współczynniku
WK - minimum 11, mistrzowska para z roku ubiegłego oraz pary złożone z zawodników, z
których każdy zajmuje miejsce w przedziale 1-200 ogólnopolskiego rankingu PZBS wg
notowania IV 2017 pod warunkiem, że do 9 kwietnia potwierdzą swój udział.
Obowiązek ten dotyczy również par awansujących z półfinałów.
9. Finał okręgowy MPP zostanie rozegrany 14 kwietnia (sobota)
w ECO Opole, ul. Harcerska 15, 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 i zostanie
przeznaczone na organizację Mistrzostw oraz częściowe sfinansowanie udziału
mistrzów i wicemistrzów okręgu w finale centralnym.
Organizator półfinału pozostawia sobie na przeprowadzenie imprezy 15 zł od pary,
resztę przekazuje do Okręgu.
12. Czołowe 3 pary z finału okręgowego otrzymają puchary.
13. Za wyniki uzyskane w finale przyznawane są w znacznej ilości aPkl-e.
Pkl-e otrzymują również pary za czołowe miejsca w półfinałach.
15. Finał centralny MPP’17 (w formie półfinał – finał) rozegrany zostanie
w Warszawie – w dniach 1– 3. 05 br.
16. Zgodnie z Regulaminem MPP na rok bieżący, dwie pary z Okręgu wystartują w półfinale
centralnym. Muszą to być pary, które w finale okręgowym uplasują się w pierwszej czwórce.
17. Pary reprezentująca nasz okręg w finałach centralnych otrzymają dofinansowanie
do wyjazdu w wysokości minimum 500 oraz 300 zł (zależne od ilości par w MOP).
18. Niezależnie, w eliminacjach w Łodzi, na koszt własny, wystartować może dowolna ilość par.
Zachęcam do licznego udziału w MPP na szczeblu okręgu.
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