
REGULAMIN cyklu turniejów brydża sportowego o Grand Prix Klubu Nauczyciela Police 2020 

 

1. Organizatorem cyklu turniejów brydża sportowego o Grand Prix Klubu Nauczyciela jest Nauczycielski Klub Szachowy 

„ŚMIAŁY” Police. 

2. W/w cykl turniejów został zgłoszony do kalendarza imprez Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego (ZZBS). 

3. Turnieje odbywają się w środy (rozpoczęcie o godz. 17:00) w Klubie Nauczyciela w Policach przy ul. Księcia Barnima 26                        

z uwzględnieniem przerwy urlopowej (lipiec, sierpieo). 

4. W ramach cyklu rozgrywanych będzie 6 turniejów indywidualnych. Zakłada się, że będą to terminy w początkowych 

tygodniach następujących miesięcy: luty, kwiecieo, czerwiec, wrzesieo, listopad i grudzieo. O terminie każdego z turniejów 

indywidualnych informacje podawane będą (także w internecie) z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Organizator, w porozumieniu z ZZBS, zapewni profesjonalną obsadę sędziowską. 

6. Wyniki każdego z turniejów obliczane są na IMP-y. 

7. Ustala się wysokośd wpisowego do każdego z turniejów w wysokości 8 złotych od uczestnika, z przeznaczeniem na nagrody w 

poszczególnych turniejach oraz uzupełnienie środków na zakup sprzętu. 

8. Nagrody za wyniki w poszczególnych turniejach zależą od ilości uczestników i wynoszą: 

a) do 7 par      – 1 nagroda – 20 złotych 

b) 8 par       – 1 nagroda 30 złotych 

c) 9 – 12 par     – 2 nagrody – 30 i 20 złotych 

d) 13 – 16 par      – 2 nagrody – 40 i 30 złotych 

e) powyżej 16 par      – 3 nagrody – 50, 30 i 20 złotych 

f) 16 uczestników w turnieju indywidualnym   – 2 nagrody – 40 i 20 złotych (pula dodatkowa 60 złotych) 

g) 20 uczestników w turnieju indywidualnym   – 2 nagrody – 60 i 30 złotych (pula dodatkowa 60 złotych) 

a) 24 uczestników w turnieju indywidualnym   – 3 nagrody – 80, 40 i 20 złotych (pula dodatkowa 60 złotych) 

9. Nagrody po zakooczeniu cyklu turniejów (suma punktów PDF z 37 wybranych turniejów): 

I miejsce – 150 złotych (dodatkowo 50 złotych) 

II miejsce – 100 złotych (dodatkowo 50 złotych) 

II miejsce – 70 złotych (dodatkowo 50 złotych) 

dla najlepszego mieszkaoca Gminy Police poza podium – 50 złotych (dodatkowo 30 złotych) 

dla najlepszej kobiety poza podium – 50 złotych (dodatkowo 30 złotych) 

Dodatkowo w roku 2020 będzie prowadzona PDF turniejów indywidualnych i nagrody sponsorowane: 

I miejsce – 120 złotych 

II miejsce – 100 złotych 

II miejsce – 80 złotych 

Organizator zapewnia realizację ustaleo środków pozyskanych od podmiotów zewnętrznych. Dotyczy to także ewentualnego 

zwiększenia nagród w turniejach indywidualnych. Na rok 2020 pulę nagród zwiększy świadczenie sponsorskie. 

W związku z pozyskaniem środków w nawiasach podano dodatkowe kwoty podwyższające nagrody finansowe. 

10. Obowiązuje zakaz otward blefowych. 

11. Organizator apeluje o nieużywanie wulgaryzmów w trakcie rozgrywek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZBS, sędzia 

może nałożyd kary (z maksymalną włącznie). 

12. O wszelkich zmianach w treści niniejszego regulaminu wynikających z częściowego zawieszenia rozgrywek lub drastycznie 

niskiej frekwencji uczestnicy zawodów będą powiadamiani niezwłocznie. 

13. Treśd niniejszego regulaminu jest zmieniona w stosunku do podanej w dniu 8 stycznia 2020 roku i jest aktualizowana z dniem 

29 stycznia 2020 roku. 

 


