58. Międzynarodowy Kongres Bałtycki
REGULAMIN ZAWODÓW
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Postanowienia ogóle

Organizatorem Zawodów jest Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 80.
Zawody rozgrywane są w Hali Stulecia w Sopocie przy ul. Jakuba Goyki 7 w dniach 3.08.201811.08.2018.
Sędzią Głównym zawodów jest Kuba Kasprzak. Sędzią komputerowym Maciej Czajkowski.
Zawody mają charakter otwarty – z wyjątkiem Turniejów Amatorów, w których mogą uczestniczyć
zawodnicy niezrzeszeni w PZBS lub zawodnicy PZBS do 0.5 WK. W szczególnych przypadkach Sędzia
Główny ma prawo zarówno dopuścić do turnieju, jak i odmówić zawodnikowi gry w Turnieju
Amatorów z przyczyn sportowych.
W Zawodach stosuje się właściwe przepisy PZBS, a w szczególności Politykę Systemową PZBS, z tym
wyjątkiem, że wolno stosować konwencję „2 – Multi” po każdym otwarciu 1 .
Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa:
a.
dla turnieju z cyklu Grand Prix Polski Par (GPPP) oraz dla ostatniego turnieju kongresu –
10 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu,
b.
w Mistrzostwach Polski Teamów (MPT) – zgodnie z regulaminem tego turnieju,
c.
dla pozostałych turniejów – 30 minut po starcie następnego turnieju.
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 kongresu.
W oparciu o § 39 ust. 2 Regulaminu Zawodów PZBS organizator wprowadza następujące
zróżnicowanie kar:
a.
kara minimalna wynosząca:
i)
w przypadku turnieju na maksy – 10% punktów możliwych do zdobycia
w jednym rozdaniu,
ii) w przypadku turnieju na punkty meczowe i w meczach pucharowych – 1 IMP,
iii) w przypadku meczów przeliczanych na VP – 0.5 VP.
b.
kara porządkowa – odpowiednio 25%/2 IMP/1 VP
c.
kara maksymalna – odpowiednio 50%/5 IMP/2 VP
W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zezwolić na wymierzenie kary w innej wysokości.

II.
1.

Wpisowe

Organizator ustala wpisowe jak następuje:

100 zł

Członek PZBS
Zawodnik
zagraniczny
75 zł

Turniej Kongresowy, kolejna faza (sesja) MPT

75 zł

XI Kongresowy Turniej Par (4x10)

Normalne
Grand Prix Polski Par

Ulgowe1

Uczniowie
do 19 lat3

55 zł

25 zł

50 zł

35 zł

10 zł

90 zł

65 zł

45 zł

10 zł

Turniej Otwarty

60 zł

40 zł

25 zł

0 zł

MPT – eliminacje

160 zł

110 zł

80 zł

40 zł

Turniej Amatorów
2.
3.

4.

5.

20 zł

2.

3.

4.

-

0 zł

Wpisowe ulgowe przysługuje jedynie 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. W turniejach otwartych zawodnikom do lat 19 przysługuje prawo do
pobierania nagród.
Opłata za MPT pokrywa wyłącznie pierwszy dzień grania. Każdy kolejny dzień podlega dodatkowej
opłacie w wysokości odpowiadającej wpisowemu do Turnieju Kongresowego dla danego
zawodnika.
Za zawodnika zagranicznego uważa się zawodnika o odpowiednim wpisie w systemie MSC CEZAR
lub niezarejestrowanego w PZBS, ale o stałym miejscu pobytu poza granicami Polski. Ewentualne
przypadki sporne rozstrzyga Sędzia Główny.

III.
1.

-

Klasyfikacja Długofalowa

W ramach Zawodów prowadzone będą klasyfikacje długofalowe:
a.
Kongresowa – na podstawie 9 najlepszych wyników z 11 organizowanych turniejów:
i)
Kongresowe Turnieje Par – w tym turniej eliminacyjny z cyklu Grand Prix
Polski Par,
ii) Kongresowy Turniej Par Mikstowych,
iii) Kongresowy Turniej Indywidualny,
iv) Mistrzostwa Polski Teamów.
b.
Popularna – na podstawie 5 najlepszych wyników z 6 turniejów - 5 Otwartych Turniejów
Par i Kongresowego Turnieju Indywidualnego
c.
Amatorów – na podstawie wszystkich wyników z 3 Turniejów Amatorów.
Zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymują punkty długofalowe (pdf) odpowiednio:
a.
w Klasyfikacji Kongresowej:
i)
w turnieju mikstowym – 180 pdf
ii) w turniejach par 3 x 10 – 240 pdf
iii) w turnieju par 4 x 10 – 280 pdf
iv) w turnieju indywidualnym – 200 pdf
v) w turnieju GPPP – 320 pdf
vi) w turnieju MPT– 340 pdf
b.
w Klasyfikacji Popularnej: w otwartym turnieju par oraz w VIII turnieju indywidualnym –
120 pdf
c.
w Klasyfikacji Amatorów w każdym turnieju – liczba pdf będąca dwukrotnością liczby
startujących par
Liczba pdf dla dalszych miejsc:
a.
w Klasyfikacji Kongresowej i w Klasyfikacji Otwartej ulega obniżce o całkowitą liczbę aż
do wyczerpania tak, by 40% par w danym turnieju otrzymało punkty. W przypadku
konieczności zróżnicowania wielkości obniżki jest ona zawsze większa na wyższych
miejscach
b.
w Klasyfikacji Amatorów ulega obniżce o dwa tak, by ostatni uczestnik otrzymał 2 pdf
Ponadto zdobywcy czołowych miejsc otrzymają dodatkowe pdf wg klucza:
a.
w turnieju mikstowym:
20, 14 10, 7, 5, 3, 2, 1
b.
w turniejach par 3x10:
30, 21, 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1
c.
w turnieju par 4x10:
35, 25, 17, 13, 10, 7, 5, 3, 2, 1
d.
w turnieju indywidualnym:
15, 10, 7, 5, 3, 2, 1

5.

e.
w turnieju GPPP:
40, 28, 20, 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1
f.
w turnieju MPT:
40, 28, 20, 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1
g.
w otwartym turnieju par:
15, 10, 7, 5, 3, 2, 1
h.
w turnieju par amatorów:
5, 3, 1
W przypadku takiej samej liczby pdf decyduje wyższy wynik uzyskany w turniejach według
kolejności: indywidualny, MPT, GPPP, par 4x10, mikstowy. W przypadku uzyskania takich samych
lokat we wszystkich wymienionych wyżej turniejach zawodnicy zajmują miejsce ex aequo, a nagrody
ulegają podziałowi.

IV. Nagrody
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

We wszystkich kongresowych i otwartych turniejach par:
a.
nagrody finansowe otrzymuje 10% uczestników liczone od pełnych dziesiątek
startujących
b.
fundusz nagród finansowych stanowi co najmniej 40% wpisowego
c.
pierwsza nagroda stanowi co najmniej 20% funduszu nagród finansowych
d.
zwycięzcy otrzymują puchary
W turniejach kongresowych w ramach nagród finansowych przyznawanych z funduszu nagród
przyznaje się niekumulujące się nagrody specjalne dla:
a.
najlepszej pary, w której WK poszczególnych zawodników nie przekracza 2
b.
najlepszej pary kobiecej lub mikstowej
c.
najlepszej pary juniorów
d.
najlepszej pary zagranicznej
Warunkiem przyznania nagrody specjalnej w danej kategorii jest uczestniczenie w turnieju co
najmniej pięciu uczestników spełniających warunki danej kategorii. Jeśli warunek ten nie jest
spełniony dla żadnej kategorii, przyznaje się do dwóch nagród specjalnych pod warunkiem
uczestniczenia co najmniej dziesięciu uczestników spełniających którykolwiek warunek.
Liczba nagród specjalnych nie powinna stanowić więcej niż 40% wszystkich przyznanych nagród.
Szczegółowe wyliczenie wysokości nagród odbywa się w oparciu o klucz przypisujący
poszczególnym turniejom odpowiednie wartości:
a.
pierwsza nagroda – 10
b.
druga nagroda – 7
c.
trzecia nagroda – 5
d.
czwarta nagroda – 4
e.
piąta i następne – po 3
f.
nagrody specjalne – po 2
Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na
nagrody dzieli się przez sumę punktów z powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez
poszczególne wartości klucza, by otrzymać wstępne wysokości poszczególnych nagród, które
organizator zaokrągla wedle własnego uznania. Dopuszcza się dodatkowe różnicowanie wysokości
nagród w kategorii „piąta i następne”.
O przynależności płciowej decyduje wpis w odpowiednim dokumencie tożsamości.
W turnieju Grand Prix Polski Par nagrody przyznaje się jak za turnieje kongresowe
z następującymi zmianami:
a.
fundusz nagród finansowych stanowi 50% wpisowego
b.
pierwsze trzy miejsca dodatkowo otrzymują odpowiednio: 1200 zł, 800 zł i 500 zł
W Mistrzostwach Polskich Teamów nagrody przyznaje się zgodnie z regulaminem tych mistrzostw.
W klasyfikacji długofalowej turniejów kongresowych:

a.

9.

10 najwyżej sklasyfikowanych zawodników otrzymuje główne nagrody pieniężne w
wysokości:
1. Miejsce
8 000 zł
2. Miejsce
6 000 zł
3. Miejsce
4 000 zł
4. Miejsce
3 000 zł
5. Miejsce
2 000 zł
6. Miejsce
1 500 zł
7. Miejsce
1 000 zł
8. Miejsce
800 zł
9. Miejsce
500 zł
10. Miejsce
500 zł
b.
dodatkowo najwyżej sklasyfikowana kobieta, zawodnik zagraniczny, senior, nestor i
junior otrzymują nagrodę specjalną 500 zł, która może kumulować się z nagrodami
głównymi
c.
ponadto najlepszy zawodnik do lat 19 z ważną legitymacją szkolną i posiadający nie więcej
jak 1.0 WK otrzymuje ufundowaną przez Kazimierza Dominiaka nagrodę specjalną: 400 zł
i nagrody rzeczowe
d.
podczas ceremonii wręczenia nagród rozlosowane będą trzy nagrody w wysokości 100 zł
każda wśród uczestników ostatniego turnieju
W klasyfikacji długofalowej turniejów otwartych trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników
otrzymuje główne nagrody pieniężne w wysokości:
1. Miejsce
1500 zł
2. Miejsce
1000 zł
3. Miejsce
500 zł

V.
1.

2.
3.

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie spraw spornych ze względu na charakter należy do:
a.
Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego w sprawach natury
organizacyjnej
b.
Sędziego Głównego w sprawach natury sportowej
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nieznacznych zmian w ogłoszonym
harmonogramie w szczególnych wypadkach.
Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
wizerunku przez Organizatora do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO
1.
2.
3.

4.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Związek Brydża Sportowego z siedzibą w
Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 80, e-mail: biuro@bridge.gda.pl
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail iodo@gdansk.so.gov.pl
Dane będą przetwarzane w celu dostarczenia usług w postaci obliczania i prezentacji wyników
podczas 58. Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego (Kongresu), a także po przez okres określony
czas w pkt.5
Dane mogą być udostępniane Polskiemu Związkowi Brydża Sportowego w celu prawidłowej
realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone
tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody).

5.
6.
7.

8.

Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dyrektor Kongresu
Jacek Sikora

Zatwierdzono 20.07.2018r.

