Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego o Puchar Starosty
REGULAMIN ZAWODÓW
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Postanowienia ogóle

Organizatorem Mistrzostw Powiatu Sztumskiego pod patronatem Starosty, zwanych dalej
Zawodami, jest Zdzisław Koza.
Zawody rozgrywane będą w Restauracji Szwalnia, ul. Lipowa 2 w Sztumie w dniu
07.06.2019. Start około godziny 17:30.
Sędzią Głównym zawodów jest Sędzia WBF Kuba Kasprzak.
Zawody mają charakter otwarty.
W Zawodach stosuje się właściwe przepisy PZBS, a w szczególności Politykę Systemową
PZBS
Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa 10 minut po wpłynięciu ostatniego
zapisu
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. Sędzia Główny każdorazowo decyduje, czy taka zmiana
może wpłynąć na nagrody jeszcze niewypłacone oraz na klasyfikację długofalową Zawodów.

II.
1.

2.
3.
4.

Wpisowe

Organizator ustala wpisowe jak następuje:
Normalne

Ulgowe

Uczniowie
do 19 lat

25 zł

20 zł

10 zł

Wpisowe ulgowe przysługuje zawodnikom z opłaconą składką PZBS i prawem do zniżek wg
standardów PZBS (adnotacja „przysługują zniżki” w systemie MSC CEZAR).
Wpisowe dla uczniów do lat 19 przysługuje zawodnikom z opłaconą składką PZBS i ważną
legitymacją szkolną.
Zawodnikom z terenu powiatu sztumskiego przysługuje wpisowe jak dla członka PZBS niezależnie od
opłacenia składki zawodniczej. Ewentualne przypadki sporne rozstrzyga Organizator.

III. Nagrody
1.

2.

Przyznawane są nagrody finansowe na następujących zasadach:
a.
fundusz nagród finansowych stanowi co najmniej 50% wpisowego (po odliczeniu
opłat uiszczanych do PM WZBS)
b.
podziału nagród dokonuje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem
Zawodów
Oprócz nagród finansowych przyznawane są nagrody rzeczowe na następujących zasadach:
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a.
b.

c.

3.
4.

za I, II, III miejsce i najlepsza para powiatu - oryginalne karty do brydża firmy
Piatnik
nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście podczas ceremonii zakończenia, a w
przypadku nieobecności uprawnionego zawodnika organizator zastrzega sobie
prawo do dowolnego dysponowania nagrodą
w przypadku miejsc dzielonych nagrodę otrzymuje zawodnik o niższym WK, a i

gdy to nie rozstrzyga - Sędzia Główny zarządza losowanie
d.
warunkiem odebrania nagrody jest podanie numeru PESEL, imienia, nazwiska i
adresu zamieszkania na liście odbioru nagród.
Zwycięzcy turnieju dostają puchary
Najlepsza para powiatu sztumskiego dostaje puchary

IV. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.

Rozstrzyganie spraw spornych ze względu na charakter należy do:
a.
organizatora w sprawach natury organizacyjnej
b.
Sędziego Głównego w sprawach natury sportowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nieznacznych zmian w ogłoszonym
regulaminie w szczególnych wypadkach.
Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie wizerunku przez organizatora do celów szeroko rozumianej promocji
brydża sportowego.
Na sali gry zabronione jest palenie tytoniu i tzw. papierosów elektronicznych.
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