Racibórz, 2018-09-03

REGULAMIN TURNIEJÓW
Raciborskiego Stowarzyszenia Brydżowego
§1
Raciborskie Stowarzyszenie Brydżowe (RSB) jest organizatorem różnego rodzaju turniejów
dla członków RSB, młodzieży, różnych rodowisk i osób z zewnątrz, w tym członków PZBS.
RSB może organizować turnieje o różnym charakterze i dowolnym zasięgu terytorialnym.
§2
RSB jest organizatorem rywalizacji i punktacji długofalowej tzw. GP Raciborza (załącznik
nr 1). Zako czenie rywalizacji ko czy się okazjonalnym turniejem, na którym ogłaszane są
oficjalne ko cowe wyniki i wręczone nagrody dla najlepszych zawodników.
§3
Zawody mają charakter turniejów otwartych – mogą w nich uczestniczyć zarówno
Zawodnicy RSB, zrzeszeni w PZBS jak i amatorzy, w dowolnych zestawieniach par,
pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej. Osoby te będą miały prawo do otrzymania
nagród z poszczególnych turniejów.
§4
Turnieje rozgrywane są w poniedziałki oraz w wyznaczone czwartki w klubie osiedlowy
CEGIEŁKA ul. Het a a Sta isława Żółkiewskiego 22. Rozpoczęcie turniejów – godz. 1700.
Turniej mogą być również organizowane w innych miejscowo ciach, obiektach oraz innych
dniach i godzinach o czym organizator powiadamia zainteresowanych poprzez stronę www.
Organizator ma prawo zmiany terminu i godziny rozpoczęcia turnieju. Zawiadomienie
o nowym terminie umieszcza się na co najmniej 3 dni przed zawodami na stronie
http://www.brydz-raciborz.org/. Strona ta jest oficjalną stroną Raciborskiego Stowarzyszenia
Brydżowego, na której zamieszczane są wyniki, komunikaty, ogłoszenia itp. …Poprzez tą
stronę Organizator i Sędzia komunikują się z uczestnikami zawodów.
§5
Turnieje prowadzone są przez jednego z Sędziów reprezentujących Organizatora. Sędzia
Jest gospodarzem turnieju i w trakcie jego trwania jego decyzje są wiążące i bezwzględnie
obowiązują wszystkich uczestników zawodów. Sędzia prowadzi turnieje zgodnie
z Terminarzem Rozgrywek na dany sezon GP, ustalając każdorazowo typ i rodzaj turnieju,
ilo ć rozda do rozegrania, organizację zawodów stosując zasadę maksy/impy. Sędzia
odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji turniejowej.
§6
W turniejach obowiązują przepisy PZBS, niniejszy regulamin, a przy braku stosownych
uregulowa decyzje i postanowienia sędziego.
§7

1. Wprowadza się następujące opłaty startowe za udział w turniejach :
– 5 zł od najstarszego członka RSB
– 9 zł od kobiet, osób powyżej 65 lat (RSB) a także uczniów i studentów do lat 25
(aktualna legitymacja)
– 10 zł od każdego uczestnika KMP
– 12 zł od członków RSB (oprócz wymienionych wcześniej)
– 13 zł od pozostałych uczestników
2. Za pobranie wpisowego, jego podział, wypłatę nagród oraz księgowanie wpływów w tym
zakresie – odpowiada skarbnik RSB.
§8
Wpisowe do każdego turnieju dzielone jest następująco :
A/ do 50% kwoty stanowią nagrody dla zwycięzców danego turnieju wg Załącznik nr 2,
B/ pozostałe ≥ 50% kwoty – budżet RSB,
C/ ≤ 100% kwoty z pkt. B/ stanowi ko cową pulę nagród dla najlepszych zawodników
biorących udział w punktacji długofalowej (PDF).
W przypadku większej ilo ci par i większej kwoty wpisowego – nagrody otrzymują kolejne
pary w taki sposób, aby zwycięzcy nie przekroczyli kwoty 64 zł, a pozostała kwota
wpisowego staje się budżetem RSB. Przy nieparzystych ilo ciach par (lub zawodników)
lub nieparzystej kwocie wpisowego, nadwyżka przechodzi do budżetu RSB.
§9
1. W przypadku uzyskania identycznego wyniku:
 W pojedynczym turnieju wyżej zostanie sklasyfikowany zawodnik (para):
- który/a: wygrał/a bezpo redni pojedynek,
- uzyskał/a najwięcej maksów lub impów, drugich zapisów itd.,
 W ko cowej klasyfikacji GP lub innej np. Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego
zostanie sklasyfikowany gracz, który:
- rozegrał więcej turniejów,
- zgromadził większą liczbę pdf-ów w cało ci cyklu,
- zajął więcej 1, 2, 3 miejsc itd.,
- jeżeli brak będzie rozstrzygnięcia to zajęte miejsca są dzielone.
§10
Okres reklamacyjny trwa 15 minut po ogłoszeniu wyników, a w przypadku zamieszczenia
wyników i rozkładów w Internecie 2 dni. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych wyniki ukażą się
później – o tyle ulega przedłużeniu okres reklamacyjny. PDF poprawia się zawsze bez
względu na okres reklamacyjny. W turniejach typu BAROMETR reklamacje uwzględniane są
do momentu rozstawienia wg wyników, a później można reklamować tylko ostatnią rundę.
§11
Wypłata nagród odbywa się w trakcie następnego turnieju. Nieodebrana nagroda
przechowywana jest przez okres 3 miesięcy, po którym przepada na rzecz Organizatora.
§12
Uczestnicy turnieju otrzymują punkty klasyfikacyjne (pkl) zgodnie z Regulaminem
Klasyfikacyjnym PZBS oraz punkty PDF według Regulaminu GP (załącznik nr 1)

§13
Ustala się następujące zasady odno nie czasu rozgrywania poszczególnych rund turnieju:
 Runda 1-rozdaniowa - 8 minut
 Runda 2-rozdaniowa - 16 minut
 Runda 3-rozdaniowa - 24 minuty
 Runda 4-rozdaniowa - 30 minut
W uzasadnionych przypadkach Sędzia może zmienić czas trwania rundy ogłaszając zmianę
przed lub w trakcie turnieju.
§14
Podporządkowanie się normom czasowym jest obowiązkiem każdego uczestnika, a ich
nieprzestrzeganie skutkować będzie dodatkowymi karami porządkowymi.
Spóźnienie się na rozpoczęcie rundy i w konsekwencji opóźnienia zako czenia rozgrywania
rozda w rundzie – dodatkowa kara regulaminowa – minimalna.
Nie rozegranie rozdania w rundzie :
 przyznanie wyniku rozjemczego – 50%/50% w przypadku nie wskazania winnego
(+ kara MAX dla obu par),
 40% dla pary winnej opóźnienia, 60% dla przeciwnej ,
 40/40% dla obu par je li obie są winne (np. brak obu par na rozpoczęcie rundy) + kara
MAX dla obu par.
Przyjmuje się, że jeżeli nie rozpoczęła się licytacja, /-licytacja trwa, /-licytacja jest
zako czona, ale nie przystąpiono do rozgrywki po upływie czasu na daną rundę - to rozdanie
jest nierozegrane. Jeżeli czas minął, a rozgrywka dalej trwa – obie pary otrzymują karę
minimalną bez upomnienia. (Sędzia może odstąpić od przyznania kary za
spóźnienie/nieterminowe zako czenie rozdania/ jeżeli spowodowane jest obiektywnymi
przyczynami).
§15
W trakcie turnieju należy przestrzegać zasad dobrego zachowania, uprzejmo ci i tolerancji
wobec innych uczestników zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodników
początkujących. Niezastosowanie się do polece Sędziego w tym zakresie skutkować będzie
karami porządkowymi do wykluczenia z turnieju włącznie.
§16
W przypadku nadużycia alkoholu przez uczestnika turnieju Sędzia może zastąpić go innym
zawodnikiem lub wykluczyć parę z turnieju. Sędzia może wprowadzić całkowity zakaz
spożywania napojów alkoholowych w trakcie turnieju.
§17
Turnieje organizowane są pod hasłem „ZERO TOLERANCJI DLA NIEWŁA CIWYCH
ZACHOWA ”
z dodatkowymi obostrzeniami :
- wszelkie objawy chamstwa i wulgaryzmów karane będą następująco :
1-e : kara MAKSYMALNA,
2-e : WYKLUCZENIE Z TURNIEJU z jednoczesnym zakazem udziału w dwóch
kolejnych turniejach.
Sędzia ma prawo natychmiast usunąć zawodnika z turnieju w przypadku bardzo wulgarnego
i obraźliwego zachowania wobec przeciwników lub partnera !

- pozostałe wykroczenia niekulturalne (w tym gło ne dyskusje, kłótnie) w sposób
następujący :
1-e : kara ZWYCZAJNA,
2-e : KARA MAKSYMALNA,
3-e : WYKLUCZENIE Z TURNIEJU z jednoczesnym zakazem udziału w dwóch
kolejnych turniejach.
§18
Ustala się następujące kary porządkowe dla uczestników turniejów :
 odstąpienie od gry w trakcie turnieju bez zgody Sędziego – automatyczne wykluczenie
 „spalenie” rozdania poprzez gło ną wypowiedź – kara max pomnożona przez ilo ć
spowodowanych wyników rednich
 spóźnienie na rundę/opóźnienia zako czenia – kara minimalna (bez upomnienia)
 niepodporządkowanie się poleceniu Sędziego – kara max
Za drugie i następne wykroczenie porządkowe zawodnika tego samego typu, Sędzia stosuje
zasadę progresywną : kara minimalna – zwyczajna – maksymalna, (+ np. odsunięcie na
jedną rundę) aż do usunięcia zawodnika/pary z turnieju. W pozostałych przypadkach
wykrocze zastosowanie mają przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2007.
Od kar porządkowych nie ma odwołania.
§19
Dopuszcza się udział w grze i jednoczesne sędziowanie turnieju przez Sędziego.
§20
Kibice i osoby postronne winny bezwzględnie podporządkować się poleceniom Sędziego.
Obowiązuje je zakaz komentowania rozda na sali oraz przepisy PZBS odno nie poruszania
się po sali i przy stolikach.
§21
Niniejszy regulamin jak i wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd
po konsultacjach z członkami RSB.
§22
Niniejszy Regulamin turniejowy obowiązuje od dnia 03.09.2018 r. do odwołania.
Traci moc Regulamin Turniejów z dnia 2017-07-28.
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