Opole, 03. 10. 2018 r.

Komunikat nr 6/2018
1. Drużynowe Mistrzostwa Polski 2018/19 na szczeblu okręgu.
Ostatecznie do rozgrywek na szczeblu okręgu zgłosiło się 15 drużyn, tj. 8 do III ligi
i 7 do okręgówki. Sposób rozgrywek będzie zatem identyczny dla obu lig. Gramy
każdy z każdym mecz i rewanż.
Rywalizacje rozpoczynamy w sobotę 13 października o godz. 9.15.
Grać będziemy w Restauracji „REGIUS”, Czarnowąsy ul. Jagiełły 8a.
2. OTP* Opolska Jesień z ECO.
Było inaczej, wiadomo OTP.
Frekwencja jeszcze nie na OTP (41 par) ale sama impreza zorganizowana
conajmniej dobrze. Warunki do grania fajne, sędziowanie bez zarzutu.
Z poważaniem
Adam Klimala

REGULAMIN ROZGRYWEK DMP’2018/19
III LIGA OPOLSKA
Rozgrywki odbywają się w Restauracji REGIUS, Czarnowąsy ul. Jagiełły 8a.
Drużyny grają ze sobą mecze 24-rozdaniowe na kartach powielanych, na wynik 20:0.
System rozgrywek – każdy z każdym mecz i rewanż
Terminarz gier
Zjazd 1 – 13.102018 sobota
Zjazd 2 – 17.11.2018 sobota
Zjazd 3 – 01.12.2018 sobota
Zjazd 4 – 05.01.2019 sobota
Zjazd 5 – 09.02.2019 sobota
Zjazd 6 – 23.02.2019 sobota
Zjazd 7 – 13.04.2019 sobota
Rozstawienie – na naszej stronie:
http://www.ozbs.lb.biz.pl/liga/liga31819/3L2019tabela.html
Po rozegraniu 7 zjazdów drużyny kończą rozgrywki.
W przypadku równej ilości zdobytych punktów o lepszym miejscu decyduje większa ilość
punktów zdobytych w bezpośrednich pojedynkach, dalej większa ilość punktów zdobytych
z liderem.
Awanse i spadki.
Drużyna, która w rozgrywkach zajmie I miejsce uzyskuje awans do II ligi.
Z III ligi spada bezpośrednio jedna drużyna, bądź 2 w razie degradacji z II ligi jednej naszej
drużyny. W przypadku spadku z II ligi 2 naszych przedstawicieli, drużyna kończąca
rozgrywki na 6 miejscu gra, jako gospodarz, 36 - rozdaniowy baraż z wicemistrzem ligi
okręgowej. (c/o 0,1 imp dla drużyny III ligowej).
PKL-e
Podobnie jak w poprzednich sezonach w DMP przyznaje się pkl-e za zajęte miejsce w
klasyfikacji końcowej sezonu.
Dla III ligi wynoszą one :
I – 300, II – 279, III – 258, IV – 236, V – 215, VI – 193, VII – 172,
VIII – 150 pkl-i
PKl-e w pełnym wymiarze otrzymują zawodnicy, którzy rozegrali minimum
50% rozdań rozgrywanych przez drużynę przez cały cykl rozgrywek w sezonie. Pozostali
zawodnicy zdobywają PKL-e odpowiadające procentowo ich udziałowi w wyniku drużyny w
sezonie.

REGULAMIN ROZGRYWEK DMP’2018/19
OPOLSKA LIGA OKRĘGOWA
Rozgrywki odbywają się w Restauracji REGIUS, Czarnowąsy ul. Jagiełły 8a.
Drużyny grają ze sobą mecze 24-rozdaniowe na kartach powielanych, na wynik 20:0.
System rozgrywek – każdy z każdym mecz i rewanż
Terminarz gier
Zjazd 1 – 13.102018 sobota
Zjazd 2 – 17.11.2018 sobota
Zjazd 3 – 01.12.2018 sobota
Zjazd 4 – 05.01.2019 sobota
Zjazd 5 – 09.02.2019 sobota
Zjazd 6 – 23.02.2019 sobota
Zjazd 7 – 13.04.2019 sobota
Rozstawienie – na naszej stronie:
http://www.ozbs.lb.biz.pl/liga/liga41819/LO2019tabela.html
Po rozegraniu 7 zjazdów drużyny kończą rozgrywki.
Awanse
Drużyny, które zajęły miejsca 1 i 2 uzyskują awans do III ligi.
Wyjątek - w razie spadku z II ligi dwóch drużyn wicemistrz ligi gra baraż o awans z 6
drużyną III ligi.
PKL-e
Podobnie jak w poprzednich sezonach w DMP przyznaje się pkl-e za zajęte miejsce
w klasyfikacji końcowej sezonu.
Dla ligi okręgowej wynoszą one :
I – 150, II – 141, III – 135, IV – 132, V – 124, VI – 116, VII – 110 pkl-i.
PKl-e w pełnym wymiarze otrzymują zawodnicy, którzy rozegrali minimum 50% rozdań
rozgrywanych przez drużynę przez cały cykl rozgrywek w sezonie. Pozostali zawodnicy
zdobywają PKL-e odpowiadające procentowo ich udziałowi w wyniku drużyny w sezonie.
Uwaga !!
Drużyna, która odda mecz walkowerem zostanie ukarana grzywną w wysokości 150
zł za każdy mecz; za walkower w ostatnich dwóch terminach - 250 zł.

