
Grand Prix Opolszczyzny Mikst

Regulamin na rok 2022

1. Założenia ogólne.
 Formuła  turniejów  eliminacyjnych  jest  otwarta.  Mogą  uczestniczyć  zawodnicy 

zrzeszeni w PZBS, jak i amatorzy startując w dowolnych zestawieniach. Przy czym 
w  skład  pary  musi  wchodzić  przynajmniej  jedna  kobieta.  Turniej  finałowy  ma 
formułę zamkniętą a możliwość uczestnictwa w nim określa niniejszy Regulamin.

 Organizatorem turniejów eliminacyjnych jak i finałowego jest OZBS. 
 Wszystkie  turnieje  eliminacyjne  oraz  turniej  finałowy  z  cyklu  Grand  Prix 

Opolszczyzny Mikst (GPOM), będą posiadać rangę turnieju Regionalnych (RTX), 
bez względu na ilość startujących par. 

2. Wpisowe
 Do wszystkich turniejów eliminacyjnych i finałowego, wpisowe określane jest na 

poziomie  15  PLN od  uczestnika,  bez  jakichkolwiek  zniżek.  Całość  wpisowego, 
pomniejszona o koszty organizacyjne, przekazywana jest na konto OZBS, celem 
utworzenia puli nagród w finale. Organizator odpowiedzialny jest do przekazania 
odpowiedniej kwoty na konto OZBS w okresie, do dwóch tygodni od zakończenia 
turnieju eliminacyjnego.

3. Założenia sportowe
 Rozgrywki  zostaną  przeprowadzone  w  formie  eliminacji  i  kończącego  turnieju 

finałowego.
 Punktacja (ranking indywidualny) w fazie eliminacyjnej opierać będzie się na sumie 

zdobytych punktów długofalowych (PDF). Punkty długofalowe przyznawane będą 
w każdym z turniejów eliminacyjnych w zależności od zajmowanego miejsca. Za 
ostatnie miejsce w turnieju eliminacyjnym 2 PDF, kolejne w kroku co 2 (2,4,6....),  
trzy pierwsze pary otrzymają  PDF w kroku co 3. 

 Przewiduje  się  rozegranie  3  turniejów  eliminacyjnych,  z  czego  dwa  zostaną 
rozegrane na zapis  maksymalny  a  jeden na punkty  meczowe.  Turniej  finałowy 
zostanie rozegrany na zapis maksymalny.

 Po zakończeniu cyklu eliminacji 16 najwyżej sklasyfikowanych kobiet, z wybranym 
przez  siebie  partnerem  startuje  w  Finale.  W  przypadku  wyczerpania  limitu 
zawodniczek uprawnionych  do zgłoszenia  się  do gry w Finale,  kolejne miejsca 
mogą zostać obsadzone przez najwyżej sklasyfikowanych zawodników z wybraną 
partnerką.  Ostateczny  termin  potwierdzenia  startu  będzie  podawany  w 
odpowiednim komunikacie.

 Minimalna liczba rozdań w Finale wynosi 30, w przypadku przystąpienia do gry 16 
par, po 2 rozdania przy pełnym skojarzeniu par z przerwą obiadową po rozegraniu 
20 rozdań lub zakończeniu rozgrywek, przed ogłoszeniem wyników. W przypadku 
mniejszej  ilości  par  uczestniczących  w  Finale  o  przebiegu  rozgrywek  decyduje 
Organizator.

 W Finale każdemu z zawodników zaliczany będzie carry-over w wysokości, sumy 
1/3  PDF zdobytych  po  fazie  eliminacji,  zaokrąglonych  do  drugiego  miejsca  po 
przecinku.

 Klasyfikację końcową określa się jako suma 1/3 zdobytych PDF w fazie  eliminacji 
i PDF zdobytych w turnieju finałowym.



 W  przypadku  równej  ilości  punktów  o  kolejności  decyduje  większa  ilość 
rozegranych turniejów eliminacyjnych. W przypadku równej ilości najlepszy wynik z 
pojedynczego  turnieju.  W przypadku  braku  możliwości  określenia  miejsca/ilości 
punktów wg kryteriów jak wyżej losowanie.

4. Dopuszczone systemy licytacyjne
 Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL i Polityka Systemowa PZBS.
 Dopuszczone  są  systemy  zielone  i  niebieskie.  Systemy  wysoce  sztuczne  są 

zabronione.  Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  kwalifikacji  systemów  rozstrzyga 
sędzia główny.

5. Etyka i dobre obyczaje
 Zawodniczki  i  zawodnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  sportowej  postawy 

i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera.
 Gracze  powinni  wszelkie  decyzje  sędziów  przyjmować  ze  zrozumieniem 

i zachowaniem sportowej postawy.

6. Nagrody
 W poszczególnych turniejach eliminacyjnych, ujętych w Kalendarzu jako GPOM, 

nie przewiduje się nagród finansowych (możliwe upominki).
 W  turnieju  finałowym  przewidziane  są  nagrody  niespodzianki.  Ilość  i  wielkość 

nagród za poszczególne miejsca podana zostanie najpóźniej dwa tygodnie przed 
terminem turnieju finałowego na stronie OZBS w formie Komunikatu. Bez względu 
na  ilość  startujących  par  w  turniejach  eliminacyjnych  i  turnieju  finałowym 
przewiduje  się  nagrody  dla  minimum 4  zawodniczek  i  2  zawodników  najwyżej 
sklasyfikowanych.

 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku Zarządu OZBS istnieje szansa 
przyznania większej ilości punktów pkl a nawet apkl dla najlepszych brydżystek i 
brydżystów w klasyfikacji końcowej.

7. Regulamin obowiązuje od II 2022 roku do odwołania.


