REGULAMIN TURNIEJÓW O PUCHAR BURMISTRZA
DUSZNIK ZDRÓJ W 2018 ROKU

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 W turniejach może wziąć udział każda osoba, która przestrzega
przepisy ogólne MPB i wniosła opłatę startową,

 Turnieje rozgrywane będą w Dusznikach Zdrój w miejscach podanych
przez Organizatora,

 Turnieje prowadzone są w formule długofalowej w czasie
zorganizowanych wczasów brydżowo-narciarskich tj.:
od 02.03.2018r do 11.03.2018r,

 Zagramy 4 turnieje dwusesyjne w formule dwudniowej tj.: 1 sesja
jednego dnia, druga dnia następnego

 Do punktacji długofalowej zaliczane będą 3 najlepsze turnieje (6 sesji)
 Turnieje będą prowadzone przez sędziego grającego w tych turniejach,

II.OPŁATY I NAGRODY
1.OPŁATY:
Turniej Nr 1 03-04.03.2018r 15zł od zawodnika (jeśli gra tylko 1 sesję to 8zł)
Turniej Nr2

05-06.03.2018r jak turniej nr1,

Turniej Nr3

07-08.03.2018r jak turniej nr1,

Turniej Nr4

1sesja 09.03.2018r 8zł od zawodnika,
2sesja 10.03.2018r 20zł od zawodnika(turniej główny)

2.NAGRODY:
W sezonie 2018 obowiązywać będzie następujący system nagród
finansowych
 Wysokość nagród
Nagrody bieżące- 70% wpisowego z turniejów 1-3,
Turniej Nr4- (10,5zł x ilość par), 2sesja turniej o Puchar Burmistrza
Dusznik Zdrój –(9zł x ilość par),
Nagrody długofalowe- pozostałe 30% wpisowego z turniejów zaliczanych
do długiej fali,
 Puchary dla 3 pierwszych par w turniejach 1 -4,
 Puchary dla 3 pierwszych par w turnieju o Puchar Burmistrza,
 Puchary dla 3 najlepszych zawodników w punktacji długofalowej

III ZASADY PUNKTACJI:
Każdy turniej rozgrywany w trakcie turnusu brydżowo-narciarskiego
punktowany będzie na następujących zasadach:
1 miejsce- ilość zawodników + 7PDF podzielona przez 2
2 miejsce- ilość zawodników +3PDF podzielona przez 2
3 miejsce- ilość zawodników +1PDF podzielona przez 2
4 miejsce- ilość zawodników - 1PDF podzielona przez 2
5 miejsce- ilość zawodników -3PDF podzielona przez 2
6miejsce- ilość zawodników -5PDF podzielona przez 2
od 7 miejsca o jeden PDF mniej aż do wyczerpania, ostatni zawodnik 1PDF.

Turniej na zakończenie turnusu brydżowo-narciarskiego będzie
turniejem o Puchar Burmistrza Dusznik Zdrój, za który wręczone
zastaną nagrody pieniężne wg wyżej podanych zasad oraz puchary
dla trzech najlepszych par. Turniej ten zaliczany również do długiej
fali. Zwycięzców klasyfikacji długofalowej wyłoni się na podstawie

wyników z trzech najlepszych turniejów. Dla 3 najlepszych
zawodników punktacji długofalowej wręczone będą nagrody
pieniężne oraz puchary ufundowane przez SPONSORA. W przypadku
równej ilości punktów PDF o kolejności w punktacji długofalowej
decyduje wyższe miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Dusznik
Zdrój.
Organizator:…………………………….

