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Regulamin

“Turniejów BridgeNet lokalny” organizowany przez Opolski Związek
Brydża Sportowego reprezentowany przez Raciborskie Stowrzyszenie
Brydżowe na platformie BBO.
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Turnieje maja charakter półotwarty, mogą w nim wziąć udział zawodnicy
zrzeszeni w OZBS jak i z ościennych okręgów a nawet i państw.
Uczestnicy muszą posiadać w swoim profilu BBO pełny opis – Imię i
Nazwisko, opis systemu, podają swój PiD z Cezara.
Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na platformie BBO oraz na liście
uczestników przez prowadzącego turnieje.
Na 1 min. przed rozpoczęciem turnieju zamyka się zapisy a wszyscy
niezalogowani zawodnicy zostaną wyrejestrowani. Podczas turnieju
kontakt z sędzią wyłącznie poprzez przycisk SĘDZIA. W linijce tekstowej
należy wpisać powód wezwania, niedokończone rozdanie jednym słowem
"AVE".
Zmiennicy o ile będzie brakowało zmienników, będzie wpisywany wynik
rozjemczy ze średnią wyrównawczą. Brak aktywnej gry ponad 2 min. lub
nieobecność, może spowodować wymianę zawodnika. Zawodnik
wymieniony może powrócić do gry.
Należy grać w określonym tempie, bez zbędnych przestojów w grze.
Osoby wprowadzające złą atmosferę w trakcie turnieju, zachowujący się
nietaktownie w stosunku do innych grających, publikujący na czacie
turnieju opinie o innych graczach i komentujący grę innych, opuszczające
turniej bez zezwolenia sędziego prowadzącego, będą usuwane z turnieju
i wykreśleni z listy startowej.
Obowiązuje kultura wypowiedzi. Rozmowy dozwolone są tylko przed lub
po rozdaniu. Wszelkie odezwania w trakcie licytacji mogą spowodować
uśrednienie rozdania z wyrównaniem A+ dla opozycji. Drastyczne
przejawy arogancji w stosunku do innych zawodników lub sędziego
skutkują wykluczeniem z turnieju a w szczególnych przypadkach
wykreśleniem z listy startowej.
Jeżeli brak czasu wynika z przyczyny niezależnej od zawodnika, należy
zgłaszać taką sytuację sędziemu. W przypadku, gdy rozdanie rundy nie
zostanie dokończone w wyznaczonym czasie, zostanie automatycznie
uśrednione 50/50 bez możliwości weryfikacji wyniku o ile nikt z grających
nie zgłosi brak czasu, na co najmniej 2 min. przed zakończeniem rundy.
Sędzia może poprawić rozdanie niedokończone o ile lewy końcowe są
ewidentne lub wcześniej został zgłoszony czas.
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O poprawieniu wyniku decyduję wyłącznie sędzia.Sędzia poprawi wynik,
jeżeli ktoś błędnie wykonał COFNIJ (CLAIM). Nie można zrzekać się lew
faktycznie wziętych. Funkcja COFNIJ jest uznaniowa. Do graczy należy
wyłącznie decyzja czy cofną zagranie czy nie. ZAKAZ wymuszania
cofnięcia przez powtórne klikanie na funkcję COFNIJ.
W Turniejach można grać dowolnym systemem z obowiązkiem
ALERTOWANIA.
Zakazane jest stosowanie odzywek "psychologicznych" ( bluff ) pod
rygorem usunięcia z turnieju. Odzywki na 3 i 4 ręce mogą być słabsze o 12 PC lecz nie odbiegające od systemu.
Decyzje sędziego są ostateczne.
Turnieje są płatne, rozgrywane na dystansie 14-21 rozdań w zależności
od ilości uczestników, na rozdania generowane losowo rozgrywane
różnymi systemami.
ORGANIZATOR do prowadzenia turniejów wyznacza: PIOTR BIELECKI :
yzyh – tel. +48 606364567 i ROMAN WĄCHAŁA: romek444 – tel. +48
660754991. Do ORGANIZATORA należy zarejestrować zgłoszenia
udziału w turniejach – NICKI – na dzień przed początkiem turnieju. Lista
będzie uzupełniania w czasie całego cyklu – zawodnik raz zgłoszony nie
rejestruje się ponownie.
Turnieje będą prowadzone w każdą środę z wykluczeniem świąt na
platformie BBO w godz. 17(18) – 2030.
PKL-e zostaną naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Organizator odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie turniejów w
dobrej wierze i duchu szeroko rozumianej sportowej rywalizacji.
Organizator określa własne zasady dopuszczenia zawodnika do turnieju
bez podania przyczyn i decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
PZBS zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego turnieju z programu
bez podania przyczyn, w tym do nie przyznania pkl-i, jeśli zostanie
stwierdzone rażące naruszenie zasad, o których mowa w pkt. 17.
Po zakończeniu pierwszego cyklu (miesięczne) zostaną przyznane pkl-e
zgodnie z obowiązującymi przepisami PZBS. W następnych miesiącach
informacja o kolejnych cyklach będzie zamieszczona na stronie
ORGANIZATORA http://www.brydz-raciborz.org/.
ORGANIZATOR
Uzupełnienie
1. Za każdy turniej wnosi się opłatę w wysokości 0,10BB$ za jedno
rozdanie.
2. Zakup odbywa sie przez stronę https://www.bridgebase.com/ zakładka “BB$” lub BridgeNet (jak zawodnik jest tam
zarejestrowany).

