Łódź, 29 września 2018

Regulamin wojewódzkich eliminacji
Mistrzostw Polski Par Open
Podstawa regulaminowa i cel rozgrywek
1. Regulamin określa zasady wyłaniania par z okręgu łódzkiego do rozgrywek centralnych Mistrzostw Polski Par Open.
2. Prawo uczestnictwa w MPP Open uzyskują najlepsze pary w klasyfikacji Turnieju Finałowego
(„Finału”), organizowanego przez WZBS w Łodzi. Skład zakwalifikowanej pary nie może ulec
zmianie w stosunku do Finału.

Rozgrywki eliminacyjne
3. Miejsca dla uczestników Finału rozdzielane są między pary pochodzące z następujących źródeł,
w szczególności dla uczestników następujących rozgrywek okręgowych i regionalnych, rozgrywanych w ramach współzawodnictwa WZBS w Łodzi:
a. otwartych turniejów cyklicznych organizowanych na terenie województwa łódzkiego,
dla których naliczane są punkty klasyfikacyjne wg Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS,
b. specjalnych Turniejów Eliminacyjnych („Eliminacji”),
c. kryteriów dopuszczenia do udziału w finałach wojewódzkich eliminacji MPP Open
przez regulaminy PZBS,
d. rezerwowej listy par ustalanej na podstawie zapisów poniższego regulaminu.
4. WZBS ma prawo rozszerzyć warunki określone przez PZBS dla par z pkt. 3.c.
5. Komisja Gier, Sędziowska i Klasyfikacji przy WZBS w Łodzi publikuje w corocznym komunikacie:
a. listę turniejów cyklicznych biorących udział w eliminacjach,
b. liczbę zawodników lub par z poszczególnymi uprawnieniami do udziału w Finale,
c. maksymalną liczebność Finału,
d. zasady dopuszczenia par wg pkt. 4,
e. harmonogram i wpisowe do rozgrywek eliminacyjnych.

Kwalifikacja z otwartych turniejów lokalnych
6. Komunikat z pkt. 5 określa dla każdego cyklu otwartych turniejów z pkt. 3.a. liczbę turniejów
na zapis maksymalny, z których określona liczba najlepszych par zdobywa uprawnienia
do uczestnictwa w Finale. Harmonogram rozgrywania powyższych turniejów określa organizator cyklu turniejów.
7. Turnieje z pkt. 6 wyłaniają bezpośrednio pary uprawnione do udziału w Finale. Nie przewiduje
się zastępstw w ramach zakwalifikowanych w ten sposób par.

Kwalifikacja z Turniejów Eliminacyjnych
8. Eliminacje rozgrywa się w formie turniejów par na zapis maksymalny, na dystansie co najmniej
26 rozdań.
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9. W Eliminacjach mają prawo uczestniczyć zawodnicy z opłaconą bieżącą składką zawodniczą
PZBS. W parze co najmniej jeden zawodnik musi być zrzeszony w WZBS w Łodzi lub obaj zawodnicy muszą być mieszkańcami województwa łódzkiego.
10. Eliminacje wyłaniają bezpośrednio pary uprawnione do udziału w Finale. Nie przewiduje się zastępstw w ramach zakwalifikowanych w ten sposób par.

Lista startowa Turnieju Finałowego
11. W przypadku rezygnacji par z uprawnień do gry w Finale, uprawnienia te nie przechodzą na kolejne pary w klasyfikacji turniejów z pkt. 6 ani Eliminacji.
12. Zgłoszone przez zawodników pary, spełniające warunki pkt. 3.a, 3.b i 3.c, tworzą główną listę
startową Finału.
13. Lista rezerwowa z pkt. 3.d składa się ze zgłoszonych bez żadnych innych ograniczeń par, złożonych z zawodników zrzeszonych w WZBS w Łodzi lub zamieszkałych w województwie łódzkim.
14. O liście startowej Finału wg pkt. 12-13 decyduje kolejność zgłoszeń, osobno dla listy par z pkt. 12
oraz listy par z pkt. 13, przy czym pary z listy z pkt. 12 mają pierwszeństwo uczestnictwa w Finale.
W przypadku niezapełnienia listy startowej Finału parami z głównej listy, jest ona uzupełniana
parami z listy rezerwowej.

Turniej finałowy
15. Finał jest turniejem par na zapis maksymalny, rozgrywanym na dystansie co najmniej 30 rozdań.
16. WZBS w Łodzi ma prawo pod wpływem liczby zgłoszeń do Finału zmodyfikować jego liczebność, pod warunkiem uczynienia tego co najmniej na tydzień przed ogłoszonym zamknięciem
list startowych.
17. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest opłacona składka zawodnicza PZBS za rok kalendarzowy, którego dotyczą rozgrywki eliminacyjne.
18. WZBS w Łodzi na prawo zróżnicować wysokość wpisowego dla uczestników Finału od listy,
z której uczestnicy zakwalifikowali się do Finału.
19. Nagrody w Finale wynoszą co najmniej 50% sumy wpisowego i wypłacane są wyłącznie w postaci dofinansowania uczestnictwa w centralnym etapie rozgrywek MPP Open.

Postanowienia końcowe
20. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd WZBS w Łodzi.

Komisja Gier, Sędziowska i Klasyfikacji
przy Wojewódzkim Związku Brydża Sportowego w Łodzi
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