Regulamin Mistrzostw Polski Samorządowców
w Brydżu Sportowym
Bolesławiec 10-12.09. 2010
§1
Organizatorzy i uczestnicy
1. Organizatorami Mistrzostw Polski Samorządowców w 2010 roku są:
•
•
•
•

Bolesławiecki Klub Brydżowy
Powiat Bolesławiecki
Gmina Miejska Bolesławiec
Województwo Dolnośląskie

2. Uczestnikami uprawnionymi do startu w Mistrzostwach Polski Samorządowców są:
Radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego po 1989 r
Wójtowie, Burmistrzowie , Prezydenci Miast (obecni i byli)
Starostowie i Marszałkowie (obecni i byli)
Pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich
( obecni oraz emerytowani)
• Pracownicy jednostek organizacyjnych samorządów (przedsiębiorstw komunalnych, szkół itd)
• Pracownicy spółek samorządowych i członkowie rad nadzorczych tych spółek
W parze z uprawnionym może występować uczestnik nie spełniający żadnego z w/w kryteriów,
który podlegał będzie ograniczeniom klasyfikacyjnym zgodnie z § 4 punkt 10
•
•
•
•

§ 2.
Program imprezy, sprawy organizacyjne
3.

Program imprezy

10.09.2010 (piątek)
10.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00
14.15
18.00 – 19.00
19.00 – 23.00
11.09.2010 (sobota)
8.00 – 9.00
9.30 – 13.00

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
Obiad
Otwarcie Mistrzostw
I Turniej Indywidualny o Puchar Starosty Bolesławieckiego
Kolacja
II Turniej Par (Cavendish) o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Śniadanie
Zwiedzanie Bolesławca
• Muzeum Ceramiki
• Stare Miasto
• Zakłady Ceramiczne
13.30 - 14.30
Obiad
14.30 – 19.30
III Turniej Teamów o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławca
8 rund (2 ostatnie na dochodzenie)
20.00
Biesiada Samorządowca
12.09.2010 (niedziela)
8.00 - 9.00
Śniadanie
9.00 – 13.00
IV Turniej Par (maxy) o Puchar Związku Powiatów Polskich (30 rozdań)
13.00 -14.00
Obiad
14.00
Uroczyste zakończenie Mistrzostw i wręczenie nagród
Wszystkie turnieje par będą rozgrywane w mini sesjach po 10 rozdań

4. Miejsce rozgrywek: Motel PRNJAVOR 59-700 Bolesławiec
ul. II Armii Wojska Polskiego 21 (wylot na Zgorzelec)

5. Wpisowe :
Karnet na wszystkie turnieje Mistrzostw Polski Samorządowców:
• samorządowiec członek PZBS – 100 zł
• pozostali – 120 zł
Turnieje
• samorządowiec członek PZBS – 30 zł
• pozostali – 35 zł

6. Zgłoszenia do zawodów :
Zgłoszenie udziału w zawodach następuje poprzez przesłanie do organizatora wypełnionej karty zgłoszeń
w terminie do 8 września 2010:
6.1. Listownie na adres : Bolesławiecki Klub Brydżowy 59-700 Bolesławiec ul.Łasicka 21
6.2 Mailem : molenda.jaroslaw@gmail.com lub faksem : 075 644 34 30
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w wysokości:
•
•

100 lub 120 zł od osoby nie korzystającej z noclegu i wyżywienia
Wpisowego j.w. oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z kartą zgłoszeń

na rachunek: Bolesławiecki Klub Brydżowy ul.Łasicka 21
BZ WBK I/o Bolesławiec

59-700 Bolesławiec

52 1090 1939 0000 0005 1600 5315

Strona internetowa zawodów: http://mzbskarkonosze.internetdsl.pl/mps/index.htm

7. Zakwaterowanie i wyżywienie:
7.1.Zakwaterowanie w Motelu Prnjavor (miejsce rozgrywek) w pokojach 1,2 ,3 i 4 osobowych z pełnym
standardem wyposażenia (łazienki, TV-SAT) w cenie 40 zł od osoby za dobę.
7.2 Wyżywienie w cenie 10+25+15 zł od osoby (śniadanie, obiad , kolacja)
W przypadku dużej liczby zgłoszeń część uczestników zostanie zakwaterowana w pobliskim hotelu
(decyduje kolejność zgłoszeń) po kosztach jw.

§ 3.
Regulamin klasyfikacyjny, ograniczenia systemowe
8. Regulamin klasyfikacyjny
8.1. Do punktacji długofalowej MPS zaliczane są wyniki wszystkich turniejów . W przypadku zdobycia
równej ilości PDF o kolejności miejsc decydują PDF w turnieju indywidualnym
8.2. PDF-y zdobywane są wg następujących zasad:

8.2.1. W turniejach par zwycięzcy otrzymują ilość PDF równą dwukrotności startujących par. Każda
następna para otrzymuje o 2 PDF mniej.
8.2.2. W turnieju teamów zwycięzcy otrzymują ilość PDF równą czterokrotności startujących teamów.
Każdy następny team otrzymuje kolejno o 4 PDF mniej. PDF-y otrzymują wszyscy zawodnicy z teamu.
8.2.3 W turnieju indywidualnym zwycięzcy otrzymują ilość PDF równą ilości startujących zawodników.
Każdy następny zawodnik otrzymuje o 1 PDF mniej.
8.2.4. Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują dodatkowo:
•
•
•

w turnieju par: I miejsce - 6 PDF , II miejsce – 4 PDF , III miejsce – 2 PDF
w turnieju teamów - 12 PDF , II miejsce – 8 PDF , III miejsce – 4 PDF
w turnieju indywidualnym - 3 PDF , II miejsce – 2 PDF , III miejsce – 1 PDF

8.2.5. W przypadku miejsc dzielonych w poszczególnych turniejach przyznaje się ilości PDF w
wysokości średniej arytmetycznej wynikającej z zajętych miejsc.

9. Ograniczenia systemowe
9.1 We wszystkich turniejach obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych oraz konwencji
brązowych zgodnie z polityką systemową PZBS
9.2 Obowiązuje posiadanie karty konwencyjnej z wyłączeniem par stosujących naturalne systemy
licytacji (karty do ściągnięcia z Internetu lub u organizatora przed zawodami)
9.3 Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania otwarć blefowych

§ 4.
Zasady klasyfikacji i nagrody
10. Zasady klasyfikacji zawodników:
10.1. Wszyscy startujący w zawodach uczestnicy niezależnie od statusu (uprawniony/nieuprawniony)
otrzymują nagrody przewidziane dla zwycięzców w poszczególnych turniejach oraz punkty
klasyfikacyjne PKL zgodnie z obowiązującymi przepisami PZBS
10.2. Tytuł Mistrza i Wicemistrzów Polski Samorządowców przyznany zostanie najwyżej
sklasyfikowanym samorządowcom.
10.3 Zgodnie z regulaminem klasyfikacyjnym PZBS zwycięzcy w poszczególnych turniejach otrzymają
dodatkowe PKL w ilości I m - 30, II - 20, III – 10

11. Nagrody
11.1 W każdym turnieju trzy najlepsze pary (teamy, zawodnicy) otrzymują nagrody rzeczowe.
11.2 3 najlepszych samorządowców w klasyfikacji łącznej otrzyma medale i puchary
11.3 10 najlepszych zawodników w klasyfikacji łącznej otrzyma nagrody rzeczowe
11.4. Każdy uczestnik imprezy otrzyma upominek od organizatorów

12. Instytucje współfinansujące imprezę:
•
•
•
•
•

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
Gmina Miejska Bolesławiec
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich

§ 5.
Postanowienia końcowe
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz rozmów o polityce w czasie całej imprezy.
14. Obowiązuje bezwzględny nakaz przyjazdu do Bolesławca wszystkich samorządowców potrafiących
grać w brydża trochę lepiej lub trochę gorzej.
15. Wszelkie wątpliwości regulaminowe rozstrzygają organizatorzy
Organizatorzy gwarantują niepowtarzalną atmosferę oraz zapewniają partnera do gry dla osób takowego
nie posiadających.

