Regulamin
Memoriału Arcymistrza
Mieczysława Goczewskiego
1. Organizatorem Memoriału Arcymistrza Mieczysława Goczewskiego, zwanego dalej Turniejem,
jest Koło Brydżowe przy Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdański
2. Turniej odbędzie się dnia 27.01.2019 o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Pruszczu Gdańskim (ul. Niemcewicza 1).
3. Turniej ma charakter otwarty i zalicza się do cyklu Grand Prix Województwa Pomorskiego.
4. W Turnieju stosuje się właściwe przepisy PZBS, a w szczególności Politykę Systemową PZBS,
z tym wyjątkiem, że wolno stosować konwencję „2♦– Multi” po każdym otwarciu 1♣.
5. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa po 10 minutach od wpłynięciu
ostatniego zapisu.
6. Błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego zgodnie z przepisem
79C2 MPB za zgodą Sędziego Głównego. Taka zmiana zapisu nie może wpłynąć na wydane
dotychczas nagrody.
7. Na fundusz nagród zostanie przeznaczonych około 50% wpisowego (po odliczeniu odpisu do
PM WZBS) , gwarantując co najmniej 5 nagród głównych oraz nagrody dla najlepszej pary
z powiatu gdańskiego, mikstowej (lub kobiecej) oraz niskim WK (suma nie przekracza 5 WK).
8. Nagrody nie kumulują się.
9. W turnieju rozegra się 40 rozdań policzonych na zapis maksymalny.
10. Sędzia Główny może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o zmianie formatu rozgrywek.
11. Wpisowe wynosi odpowiednio:
30+5* zł – członkowie PZBS oraz zawodnicy z powiatu gdańskiego,
20+5* zł – kobiety, seniorzy (powyżej 65 lat), juniorzy (do 25 lat),
5 + 5* zł – młodzież szkolna,
40+5* zł – pozostali.
* na fundusz nagród długofalowych Grand Prix
12. Zabrania się wprowadzenia zwierząt, spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na sali gry.
13. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora do celów szeroko rozumianej promocji brydża
sportowego.
14. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny.
15. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

Kontakty:
Marcin Wasłowicz (Sędzia Główny)
tel. 504 072 129
mail: marcin.waslowicz@gmail.com
www: http://jaom.pl/

Tadeusz Koronowski (Organizator)
tel. 58 683 14 39

