REGULAMIN TURNIEJÓW „PIERWSZEGO KROKU” Jesień 2021
• Turnieje z cyklu „Pierwszy Krok – Jesień 2021” odbywają się w poniedziałki o godz.
17:15 w Centrum Sportów Umysłowych przy ul. Polinezyjskiej 10 w Warszawie
(o ile brak oddzielnego komunikatu).
• Pierwszy turniej odbędzie się 04.10, zakończenie cyklu 27.12.
• Organizatorem turniejów jest Akademia Brydża Spółka z o.o. we współpracy z
Warszawskim Związkiem Brydża Sportowego oraz
Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Warszawskiego.
• Kalendarz Turniejów w miesiącu przedstawia się następująco:
o I poniedziałek – turniej na maksy, 21-24 rozdania,
o II poniedziałek – KMP, 30-33 rozdania,
o III, V poniedziałek – turniej na IMPy, 21-24 rozdania,
o IV poniedziałek – turniej na maksy z analizą rozdań, 26-27 rozdań
• Wpisowe:
turniej krótki (do 24 rozdań) – 20 zł normalne, 15 zł seniorzy i mł szkolna, 10 zł nestorzy
IV poniedziałek (z analizą) – 25 zł normalne, 20 zł seniorzy i mł szkolna, 15 zł nestorzy
II poniedziałek (KMP) – 30 zł normalne, 25 zł seniorzy i mł szkolna, 20 zł nestorzy
gracze z wykupionym karnetem bezpłatnie.
• Karnet Jesień 2021 obejmuje 12 turniejów (bez 1.11) i jest ważny do końca grudnia 2021
• Zniżki na karnety dla osób, które posiadały karnet lato 2021.
• Ceny karnetów:
Jesień 2021

Jesień 2021 ulgowy*

nowy

210 zł

180 zł

kontynuacja

150 zł

120 zł

*karnet ulgowy – junior (2001 i młodsi), senior (1960 i starsi), zawodnik do WK 0,5
• Karnet Jesień 2021 będzie uprawniał do zniżkowego zakupu karnetu w cyklu
zimowym.

• Przed każdym turniejem istnieje możliwość wykupienia karnetu u sędziego.
• W turniejach mogą startować wyłącznie pary, które spełniają przynajmniej jeden z
poniższych warunków:
o iloczyn WK nie większy niż 5,5,
o suma WK nie większa niż 5,5.
• Sędzia może dopuścić do turnieju również pary nie spełniające ww. kryteriów - bez prawa
do nagród.
• Osoby, które wykupią karnet, mają aż do końca ważności karnetu zaliczane WK wg stanu
bazy .csv CEZAR na dzień 27.09.2021 (zamrożenie WK – dotyczy uprawnień do gry).
• W turniejach par przyznawane są kolejno nagrody (nagrody nie kumulują się):
turniej
krótki

KMP,
IV pon.

I miejsce

80 zł

100 zł

II miejsce

60 zł

80 zł

co najmniej 22 pary

III miejsce

40 zł

60 zł

co najmniej 34 pary

I do 1,5 WK na osobę

40 zł

60 zł

co najmniej 16 par

II do 1,5 WK na osobę

40 zł

60 zł

co najmniej 28 par

III do 1,5 WK na osobę

40 zł

60 zł

co najmniej 40 par

warunek

• Odbiór nagród bezpośrednio po turnieju lub najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.
• W cyklu turniejów Jesień 2021 prowadzona będzie indywidualna punktacja długofalowa
według tabeli - każdemu zawodnikowi zalicza się 9 najwyżej punktowanych turniejów.
• W turniejach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2017
i Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, a także podstawowe wytyczne Polityki
Systemowej PZBS. Sprawy nieujęte w tych dokumentach rozstrzyga koordynator cyklu.
• Koordynatorem cyklu jest Prezes Zarządu Akademii Brydża Spółka z o.o.
o Piotr Dybicz (biuro@akademiabrydza.pl +48 501 772 380).
• Wyniki turnieju dostępne będą na stronie internetowej www.akademiabrydza.pl
• Informacje na temat ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 będą publikowane na
stronie internetowej www.akademiabrydza.pl i mogą się zmieniać w trakcie cyklu.

