KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Organizator:
Termin:
Miejsce:

KU AZS Uniwersytetu Ekonomicznego
9 kwietnia (czwartek) 2015 r. od godz. 18.00
zapisy od godz. 17.45 w miejscu zawodów
sala 417 (gmach główny – bud. A) na Uniwersytecie Ekonomicznym
przy Al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

REGULAMIN TECHNICZNY
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski 2014/15 w brydżu sportowym są imprezą środowiskową mającą
na celu wyłonienie Mistrzów Wielkopolski w turnieju par w klasyfikacji uczelnianej.
2. AMWlkp. 2014/2015 są imprezą kategorii 3 wg Polityki Systemowej PZBS czyli dopuszczone są systemy
Zielone i Niebieskie, natomiast zabronione są systemy Żółte oraz Konwencje Brązowe.
3. Organizatorami I rzutu na zlecenie Rady Środowiskowej Klubów Uczelnianych przy OŚ AZS w Poznaniu
są: Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wielkopolski Związek Brydża
Sportowego
4. Obsadę sędziowską wyznaczy Prezes WZBS. Zasady punktacji długofalowej uczelni i indywidualnej
zostaną podane przed rozpoczęciem zawodów.
5. Zwycięzcy Mistrzostw (suma punktów AMWlkp. po dwóch rzutach) otrzymają tytuły Mistrzów
Wielkopolski. Tytuły zostaną przyznane w klasyfikacji uczelnianej. Dodatkowo honorowani będą najlepsi
w klasyfikacji indywidualnej rozgrywek. Obowiązuje punktacja wg standardów PZBS.
6. Do punktacji końcowej każdej edycji AMWlkp. liczą się wyniki wszystkich zawodników / zawodniczek w
turnieju par i jest ona ( punktacja końcowa turnieju ) sumą punktów zdobytych przez wszystkie pary danej
uczelni. Punkty poszczególnym parom przyznawane są wg zasady I m. – n+1; II m. – n-1; III – n-2 itd.
gdzie „n” oznacza ilość sklasyfikowanych par.
7. W Mistrzostwach uczestniczyć mogą studenci i pracownicy szkół wyższych zgodnie z regulaminem
AMWlkp. Dokumentem obowiązującym jest aktualna legitymacja AZS, którą należy okazać w
biurze zawodów.
8. Za poszczególne konkurencje zostaną przyznane pkl-e
9. W AMWlkp 2014/2015 obowiązują : Regulamin AMWlkp. a także przepisy Międzynarodowego Prawa
Brydżowego, Regulamin Zawodów PZBS i inne właściwe regulaminy.
10. W Mistrzostwach nie będzie pobierana opłata startowa.
11. Mistrzostwa zostaną rozegrane w kategorii open (wspólnie dla kobiet i mężczyzn).
12. Nagrody: w klasyfikacji indywidualnej najlepsza trójka otrzyma dyplomy i nagrody książkowe. Dyplomy
otrzymają także zawodnicy/ zawodniczki, którzy zajmą miejsca IV – VI. Najlepsza para otrzyma
pamiątkowe statuetki lub medale.
13. Osoby opuszczające zawody bez poinformowania organizatora oraz podaniu przyczyny
nie będą uwzględniane w punktacji generalnej.
1.

