REGULAMIN
Korespondencyjnych Mistrzostw Okręgu ZZBS 2022
§1
Regulamin Korespondencyjnych Mistrzostw Okręgu ZZBS 2022
obowiązuje na terenie działania ZZBS, w ośrodkach, klubach oraz
sekcjach - organizatorach turniejów.
§2
W 2022 roku na Korespondencyjne Mistrzostwa Okręgu ZZBS
w brydżu sportowym składa się 12 turniejów. Turnieje KMO ZZBS są
turniejami otwartymi dla wszystkich.
§3
Turnieje odbywają się w różnych ośrodkach, w tych samych
terminach, zazwyczaj w ostatni poniedziałek każdego miesiąca.
Początek gier o godz. 17-18. Turnieje rozgrywane są na tych samych
rozdaniach, w ramach Pajączka (szczegóły: www.bridgespider.com),
a obliczane metodą maksowania proporcjonalnego. Na podstawie
klasyfikacji ogólnopolskiej pary z okręgu ZP zostaną wyfiltrowane,
a kolejność w klasyfikacji ogólnopolskiej będzie obowiązująca w KMO ZP
danego miesiąca.
Planowane terminy to:
- 31 stycznia
- 4 kwietnia
- 18 lipca
- 21 lutego
- 16 maja
- 22 sierpnia
- 21 marca
- 20 czerwca
- 19 września
* - daty turniejów zostaną podane w do 31 sierpnia

- 17 października
- listopad*
- grudzień*

§4
Organizatorami turniejów eliminacyjnych Korespondencyjnych
Mistrzostw Okręgu ZZBS są ośrodki z terenu działania
Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego, a także kluby lub
sekcje. Podmioty spoza województwa muszą uzyskać akceptację
Zarządu ZZBS na organizację w/w turniejów.
§5
Do uznania ważności turnieju lokalnego jako części KMO ZZBS
wymagany jest udział przynajmniej 6 par. Stała liczba rozdań w każdym
turnieju wynosi 30, z których zawodnicy powinni rozegrać minimum 26
(ewentualnie 24 plus pauza).
§6
Każdy lokalny turniej powinien mieć rangę okręgowego i być
obliczany na wynik maksymalny. Wyniki zawodów sędziowie
(organizatorzy) zobowiązani będą do samodzielnego przesłania przez
stronę www.bridgespider.com oraz uiścić opłatę w ramach umowy
z administratorem tej strony (w 2022 roku ma to być 1,3 zł od pary).

§7
Wszystkie zapisy uzyskane w poszczególnych rozdaniach
turniejów lokalnych danej rundy są maksowane ponownie
(proporcjonalnie). W ten sposób wyłaniana jest klasyfikacja łączna
danego turnieju, za którą będą nadawane dodatkowe PKL-e (wg
regulaminu obowiązującego w Pajączku i przez jego administratorów).
§8
Wpisowe do poszczególnych turniejów eliminacyjnych oraz ilość i
wysokość nagród ustala organizator.
§9
Do punktacji długofalowej będzie branych pod uwagę 8
najlepszych turniejów spośród 12 rozegranych. W każdym turnieju
liczone są punkty długofalowe wg klucza: 1. miejsce - ilość PDF równa
jest ilości startujących par z okręgu, a każde następne miejsce o 1 PDF
mniej.
§10
Rozważana jest możliwość rozegrania turnieju finałowego
z udziałem 20 najwyżej sklasyfikowanych zawodników wraz z wybranymi
przez nich partnerami (na wzór cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego)
w styczniu 2023 roku.
§ 11
Interpretacja regulaminu należy do Zarządu ZZBS
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Regulamin techniczny:
1. Turnieje KMO odbywać się będą raz w miesiącu w ostatni poniedziałek
miesiąca (z wyjątkiem października i grudnia).
2. Pod względem organizacyjnym zalecane są schematy:
- 3 stoły (6 par) – 5 rund po 6 rozdań, każdy z każdym
- 4 stoły (7-8 par) – 7 rund po 4 rozdania, Howell 4-stolikowy na 7 rund
- 5 stołów (9-10 par) – 9 rund po 3 rozdania, Howell 5-stolikowy na 9 rund
- 6 stołów (11-12 par) – 9 rund po 3 rozdania, Howell 6-stolikowy na 9 rund
- 7 stołów (13-14 par) – 13 rund po 2 rozdania, Howell 7-stolikowy
- 8 stołów (15-16 par) – 13 rund po 2 rozdania, Howell 8-stolikowy
- 9 stołów (17-18 par) – 13 rund po 2 rozdania, Howell 9-stolikowy
- 10 stołów (19-20 par) – 13 rund po 2 rozdania, Howell 10-stolikowy
- 11 stołów (21-22 pary) - 13 rund po 2 rozdania, Howell 11-stolikowy
- 12 stołów (23-24 pary) - 14 rund po 2 rozdania, Howell 12-stolikowy
- 13 stołów (25-26 par) - 13 rund po 2 rozdania systemem Mitchella
- 14 stołów - 13 rund po 2 rozdania systemem Mitchella (14-stolikowy
z przeskokiem)
- 15 stołów - 13-15 rund po 2 rozdania systemem Mitchella.

Karty powiela organizator turnieju danego ośrodka. Rozgrywanie więcej niż 30
rozdań jest niedopuszczalne. Minimalna ilość par do przeprowadzenia turnieju
KMO to 6.
3. Rozkłady generowane komputerowo będą do pobrania każdorazowo ze
strony www.bridgespider.com. W przypadku braku rozkładów lub
jakichkolwiek problemów technicznych, organizator proszony jest o kontakt
z komisarzem KMO ZZBS.
4. Rozliczenie turniejów KMO powinno następować w ramach ogólnego
miesięcznego zestawienia opłat turniejowych w Pajączku oraz ZZBS.
5. W każdym turnieju liczone są punkty długofalowe wg klucza: 1. miejsce ilość PDF równa jest ilości startujących par, a każde następne miejsce o 1
PDF mniej (np. w ogólnopolskiej klasyfikacji występuje 70 par z naszego
okręgu. Najlepszy duet otrzymuje 70 pkt., drugi 69, trzeci 68, ostatni – 1
punkt. )
6. Do punktacji rocznej dla każdego zawodnika będą zaliczone PDF zdobyte
w 8 najlepszych turniejach.
7. PKL będą liczone – zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS
(za klasyfikację łączną; za poszczególne turnieje – jak za okręgowy).
8. Komisarzem KMO ZZBS 2022 r. jest Zbigniew Lange; tel. 512-334-819
(e-mail: zbinfor@poczta.onet.pl).

