REGULAMIN TURNIEJÓW PAR BRYDŻA SPORTOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ SSBS NA
PLATFORMIE INTERNETOWEJ BBO I PLATFORMIE REALBRIDGE (obowiązuje od 1.01.2021)
1) Organizatorem cyklu turniejów brydża sportowego jest Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego.
2) Za sprawy sportowe odpowiada Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Brydża Sportowego – Andrzej
Chyliński, tel. 508 398 502.
3) Turnieje rozgrywane są na platformie BBO lub na platformie RealBridge zgodnie z kalendarzem
dostępnym na stronie https://brydz.eu
a) Na platformie BBO turnieje dostępne są za pośrednictwem strony bridgebase.com .
b) Na platformie RealBridge turnieje dostępne są dla każdego uczestnika za pośrednictwem linku
otrzymywanego na adres mailowy (podany podczas rejestracji do turnieju).
4) Zgłoszenie do turnieju są obowiązkowe poprzez stronę internetową SSBS (https://brydz.eu)
5) Zgłoszone pary mają zalogować się do turnieju na odpowiedniej platformie najpóźniej 10 min. przed
rozpoczęciem turnieju. Zalogowanie się do turnieju po tym terminie nie gwarantuje wzięcia udziału.
6) W przypadku platformy BBO - nierozpoczęcia ostatniego rozdania w rundzie cztery minuty przed jej
zakończeniem, spowoduje, że system nie zezwoli na jego rozegranie.
7) Turnieje mają charakter zamknięty.
8) Przyjmujący zgłoszenia do turnieju zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pary do turnieju bez podania
przyczyny.
9) Prowadzącym zawody będzie Andrzej Chyliński (nick na BBO: tmgu) albo osoba przez niego
upoważniona.
10) W przypadkach problemów technicznych (np. zerwanie połączenia) o dopuszczeniu zmiennika/zastępcy
zawodnika lub pary (oraz o dotychczasowym dorobku %%) decyduje Prowadzący zawody.
11) W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych i wysoce sztucznych.
12) W przypadku turnieju na platformie BBO każda para powinna wypełnić kartę konwencyjną (KK) w
systemie BBO. Przy braku KK Prowadzący zawody powinien rozstrzygać każdą wątpliwość na niekorzyść
pary, która nie ma wypełnionej KK (co nie jest jednoznaczne z wydaniem pozytywnego wyniku na korzyść
strony przeciwnej).
13) Zawodnik ma obowiązek alertowania swoich sztucznych/niestandardowych zapowiedzi (zgodnie z
Zasadami Alertowania i Polityką Systemową PZBS – dostępne na stronie - https://brydz.eu). Nie jest
wykroczeniem brak zrozumienia konwencji przez partnera, ale czas poświęcony na tłumaczenie
zapowiedzi może być przez Prowadzącego zawody uznany za nieautoryzowaną informację zgodnie z
przepisem 16C MPB.
14) W miesięcznym cyklu turniejów SSBS będzie prowadzona indywidualna klasyfikacja długofalowa (z
punktami PDF). Punktacja długofalowa prowadzona będzie odrębnie dla wyników na BBO i RealBridge.
15) Punkty w klasyfikacji długofalowej [PDF] naliczane są według następujących zasad:
a) klasyfikacja długofalowa będzie prowadzona indywidualnie dla każdego zawodnika,
b) ostatnie miejsce w turnieju otrzymuje dwa punkty, przedostatnie – cztery punkty, … itd., aż do
pierwszych trzech miejsc.
 trzecie miejsce otrzymuje o trzy punkty więcej niż czwarte.
 drugie miejsce otrzymuje o cztery punkty więcej niż trzecie.
 pierwsze miejsce otrzymuje o cztery punkty więcej niż drugie.
c) Klasyfikacja długofalowa dostępna będzie na stronie internetowej organizatora – https://brydz.eu
16) Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać Prowadzącemu zawody natychmiast po ich zaistnieniu.
17) Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
18) Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wynikłe w trakcie trwania zawodów rozstrzyga
Prowadzący zawody.
Prezes SSBS

