Łódź, 6 lutego 2018

Regulamin cyklu turniejów Grand Prix Ziemi Łódzkiej
Zasady ogólne
1. Organizatorem cyklu turniejów Grand Prix Ziemi Łódzkiej (GPZŁ) jest Wojewódzki Związek
Brydża Sportowego w Łodzi (WZBS).
2. Poszczególne turnieje wchodzące w skład cyklu, organizowane są przez wyznaczone
przez WZBS podmioty w lokalnych ośrodkach brydżowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego lub w wyjątkowych przypadkach w sąsiednich województwach.
3. Celem rozgrywania cyklu GPZŁ jest wyłonienie najlepszych zawodników wg punktacji długofalowej w cyklu rocznym oraz promowanie rozgrywek brydża sportowego w ośrodkach terenowych.
4. Cykl składa się z otwartych turniejów eliminacyjnych i z zamkniętego turnieju finałowego.
Punktacja długofalowa cyklu opiera się na zasadzie sumowania wyników procentowych i jest
szczegółowo opisana w punktach 15-22.

Turnieje eliminacyjne
5. Listę turniejów eliminacyjnych określa Jednolity Kalendarz Sportowy WZBS. Lista może być
modyfikowana w trakcie trwania cyklu.
6. Każdy turniej eliminacyjny to turniej par liczony na zapis maksymalny lub na punkty meczowe,
rozgrywany na dystansie przynajmniej 28 rozdań (w jednej lub wielu sesjach).
7. Organizator, wnioskując o przyznanie turnieju eliminacyjnego, musi zobowiązać się do wypełnienia warunków niniejszego regulaminu, w tym do wywiązania się ze zobowiązań finansowych.
8. Organizator turnieju eliminacyjnego jest zobowiązany:
a. odprowadzić do WZBS opłatę licencyjną w wysokości 150 PLN;
b. wypłacić nagrody w łącznej wysokości przynajmniej połowy puli wpisowego pomniejszonej o opłatę licencyjną.

Finał
9. Finał jest turniejem par na zapis maksymalny, rozgrywanym po ostatnim turnieju eliminacyjnym danego cyklu, organizowanym przez Zarząd WZBS. Ze względu na możliwość zróżnicowanego pomiędzy partnerami carry-over jest formalnie traktowany jak turniej indywidualny.
10. Liczebność Finału, w zakresie od 12 do 16 par, określa Komisja Gier, Sędziowska i Klasyfikacji
przy WZBS, nie później niż do końca września danego roku kalendarzowego.
11. Prawo uczestnictwa w Finale uzyskują najlepsi zawodnicy wg punktacji długofalowej obejmującej wszystkie turnieje eliminacyjne.
12. Zakwalifikowani do Finału mają prawo wybrać do gry w Finale dowolnego partnera, pod warunkiem rozegrania przez niego co najmniej 1/3 turniejów eliminacyjnych w danym roku kalendarzowym.
13. W przypadku wyboru w pkt. 12 jako partnerów zawodników spośród zakwalifikowanych
wg pkt. 11, a także w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Finale, prawo gry przechodzi
na zawodników z kolejnych miejsc w punktacji długofalowej cyklu.
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14. W uzasadnionych przypadkach Komisja Gier, Sędziowska i Klasyfikacji przy WZBS może,
przed rozegraniem ostatniego turnieju eliminacyjnego:
a. zmniejszyć liczebność Finału,
b. obniżyć próg określony w pkt. 12.

Punktacja długofalowa
15. Całoroczna klasyfikacja długofalowa jest klasyfikacją indywidualną.
16. W całorocznej klasyfikacji długofalowej sumuje się wyniki uzyskane przez uczestników w poszczególnych turniejach eliminacyjnych, w procentach, z dokładnością 0,01%.
17. Każdemu uczestnikowi do klasyfikacji zalicza się tyle najlepszych wyników, ile wynosi 50%
liczby wszystkich turniejów eliminacyjnych w cyklu w danym roku (zaokrąglone w górę).
18. W przypadku turniejów eliminacyjnych rozgrywanych na punkty meczowe, stosuje się następujący przelicznik wyniku:
a. wynik średni (0 IMP) pozostaje wynikiem średnim jak w turnieju na zapis maksymalny
(50%),
b. każdy uzyskany 1 IMP/rozdanie przelicza się, proporcjonalnie, na 5% wyniku jak w turnieju na zapis maksymalny.
19. Klasyfikację końcową cyklu ustala się na podstawie wyników końcowych Finału,
po uwzględnieniu carry-over wynikającego z punktacji długofalowej.
20. Przed rozegraniem Finału punkty długofalowe wszystkich jego uczestników przelicza się
na carry-over w taki sposób, by średni wynik z turniejów eliminacyjnych (suma punktów długofalowych podzielona przez liczbę turniejów z pkt. 17) stanowił 60% wyniku końcowego
uczestnika, a wynik uzyskany w Finale stanowił 40% wyniku końcowego uczestnika.
21. Miejsca dzielone w końcowej klasyfikacji różnicuje się, kolejno, na podstawie:
a. lepszego wyniku uzyskanego w Finale,
b. postanowień Regulaminu Zawodów PZBS, stosując je do wyników Finału, wyłączając
losowanie,
c. sumy punktów długofalowych we wszystkich turniejach eliminacyjnych, bez odrzucania turniejów wg pkt. 17,
d. większej liczby, kolejno, pierwszych, drugich, trzecich itd. miejsc zajętych
przez uczestników we wszystkich turniejach eliminacyjnych cyklu,
e. losowania.
22. Miejsca dzielone w punktacji długofalowej po rozegraniu wszystkich turniejów eliminacyjnych,
na potrzeby kwalifikacji do Finału wg pkt.11, rozdziela się wg pkt. 21.c, 21.d i 21.e.

Nagrody finansowe i opłaty startowe
23. Sugerowane opłaty startowe we wszystkich turniejach cyklu wynoszą:
a. 35 PLN (opłata dla zawodników bez opłaconej aktualnej składki zawodniczej PZBS),
b. 25 PLN (opłata dla zawodników zrzeszonych z opłaconą składką),
c. 15 PLN (opłata ulgowa dla juniorów do 25 lat i seniorów od 65 lat),
d. 5 PLN (opłata ulgowa dla młodzieży szkolnej).
24. Organizatorzy mogą, w porozumieniu z WZBS, zmodyfikować opłaty ustalone w pkt. 23,
na przykład różnicując wysokość wpisowego w zależności od terminu zgłoszenia.
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25. W turniejach eliminacyjnych organizatorzy zobowiązani są do przeznaczenia na nagrody finansowe co najmniej 50% sumy opłat startowych pomniejszonej o wysokość opłaty licencyjnej na rzecz WZBS wg pkt. 8.a.
26. Opłaty licencyjne pobierane przez WZBS wg pkt. 8.a tworzą fundusz nagród w klasyfikacji końcowej całego cyklu, z którego na nagrody finansowe i rzeczowe przeznacza się co najmniej
75% puli.
27. W Finale funduje się jedną nagrodę specjalną dla najlepszej pary Finału (bez uwzględniania
carry-over).

Sędziowie, regulaminy i odwołania
28. Sędzią Głównym cyklu jest Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WZBS.
29. Sędzia Główny cyklu może wyznaczyć w porozumieniu z organizatorami sędziów pomocniczych do prowadzenia turniejów eliminacyjnych. Decyzje sędziowskie podejmują oni w konsultacji z Sędzią Głównym.
30. W turniejach cyklu obowiązuje Międzynarodowe Prawo Brydżowe oraz regulaminy Polskiego
Związku Brydża Sportowego (PZBS).
31. Turnieje cyklu są turniejami kategorii 3 wg klasyfikacji Polityki Systemowej PZBS.
32. Politykę Systemową PZBS modyfikuje się o dopuszczenie wejścia 2 karo o znaczeniu „Multi”
(z silnymi opcjami lub bez) po każdym otwarciu 1 trefl.
33. Okres reklamacyjny określony w przepisach 79 i 92 Międzynarodowego Prawa Brydżowego,
wynosi 72 godziny od momentu publikacji wyników turnieju na stronie internetowej WZBS.
Zmiany wyników wprowadzone po upływie 15 minut od ogłoszenia wyników turnieju wpływają na naliczone PDF i PKL, ale mogą nie wpływać na rozdane nagrody rzeczowe i finansowe.
34. Odwołania od decyzji sędziów turniejów cyklu rozpatruje Komisja Gier, Sędziowska i Klasyfikacji przy WZBS, po pobraniu kaucji wysokości 100 PLN.

Przepisy końcowe
35. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd WZBS.

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