POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA
Regulamin Turniejów Poniedziałkowych
(obowiązujący od 1 lutego 2020r.)

W sezonie 2019/2020 poniedziałkowe turnieje regionalne odbywają się w Centrum
Kongresowym – „Hotel IOR” (ul. Węgorka 20). Początek gry: godz. 17.30.
1. Liczba rozdań 26 (w KMP 30).
2. Opłata startowa (w tym na fundusz długofalowy 1,50 zł)
 17,50 zł od zawodnika z opłaconą składką PZBS (bez opłaconej składki 22,50 zł);
 ulgowa (seniorzy od 66, juniorzy do 25) 12,50 zł;
 w KMP dodatkowo dla ZG, odpowiednio 6 i 3 zł (bez opłaconej składki PZBS 10 zł).
3. Wszystkie turnieje są klasyfikowane w „Pajączku” w ramach opłaty startowej.
4. Nagrody
 do 20 par: I m. 60 zł, II m. wolny start w jednym z następnych turniejów cyklicznych,
 21-30 par: I m. 100 zł, II m. 60 zł, III m. jak wyżej II m.
 31-40 par, I m. 150 zł, II m 80 zł, III m. 50 zł, IV m. jak wyżej III m.
 od 41 par, I m. 150 zł, II m 100 zł, III m. 70 zł, IV m. 50 zł, V m. jak wyżej IV m.
5. Nagroda popularna (niekumulowana z nagrodami z pkt.4) – 40 zł dla najlepszej pary
złożonej z zawodników o tytule nie wyższym, niż mistrz regionalny (WK=3).
6. Punktacja długofalowa
 każdy gracz zwycięskiej pary otrzymuje liczbę PDF równą podwojonej liczbie startujących
par zwiększonej o 3 pdf
 pary z miejsc 2 - 4 otrzymują o 3 pdf mniej od swego poprzednika w klasyfikacji
 pozostałe pary otrzymują o 2 pdf mniej od pary bezpośrednio ją poprzedzającej
7. Turnieje zostają pogrupowane w cztery cykle:
 „jesienny" od 1.09. do 30.11.2019
 „zimowy" od 1.12.2019 do 28.02.2020
 „wiosenny" od 1.03. do 31.05.2020
 „letni" od 1.06. do 31.08.2020
8. Klasyfikacja łączna cyklu:
 W każdym cyklu prowadzona jest klasyfikacja łączna cyklu, do której każdemu
zawodnikowi zalicza się PDF-y zdobyte we wszystkich turniejach cyklu.
 Dodatkowo prowadzi się klasyfikację „Do WK=3.0” zawodników z tytułem nie wyższym,
niż mistrz regionalny.
9. W klasyfikacji „barometr” zalicza się PDF-y zdobyte w trzech ostatnich, kolejnych turniejach
(w przypadku jednakowej liczby PDF, o wyższym miejscu decyduje ostatni turniej).
 Lider tej klasyfikacji ma prawo zagrać bezpłatnie w turnieju bezpośrednio następującym
po tym, po którym obliczono klasyfikację.
 Uprawnienie takie ma także najlepszy gracz o WK nie wyższym niż 3 (lider „barometru
popularnego”).
 Jeżeli następny turniej to PREMIA, to gracze z miejsc 1-3 barometru płacą odpowiednio
0/5/10 [zł] (dotyczy też „barometru popularnego”).
10. Klasyfikacja generalna sezonu.
Zalicza się do niej PDF-y zdobyte we wszystkich czterech cyklach sezonu. Zwycięzca tej
klasyfikacji otrzymuje nagrodę 200 zł.
11. Po zakończeniu każdego cyklu rozegrany zostanie turniej PREMIA (wpisowe 25 zł, ulgowe
15 zł od zawodnika, 60% na nagrody), w którym zawodnicy z czołowych miejsc obu
klasyfikacji łącznych cyklu wystartują bezpłatnie lub za niższą opłatą:
 Klasyfikacja ogólna:
o zawodnicy z miejsc 1-10 – bezpłatnie,
o zawodnicy z miejsc 11-20 płacą 5 zł,
o zawodnicy z miejsc 21-30 płacą 10 zł,
o zawodnicy z miejsc 31-40 płacą 15 zł.
o zwycięzca cyklu otrzymuje dodatkowo nagrodę 100 zł.



Klasyfikacja „Do WK=3.0”:
o zawodnicy z miejsc 1-5 – bezpłatnie,
o zawodnicy z miejsc 6-10 płacą 5 zł,
o zawodnicy z miejsc 11-15 płacą 10 zł,
o zawodnicy z miejsc 16-20 płacą 15 zł.
12. Turnieje PREMIA rozegrane będą w pierwszy poniedziałek ostatniego miesiąca kwartału:
 2 grudnia 2019,
 2 marca 2020,
 1 czerwca 2020,
 7 września 2020.
13. W poniedziałek 21 września 2020 r. odbędzie się turniej PREMIA SEZONU, (wpisowe 25 zł,
ulgowe 15 zł od zawodnika, 60% na nagrody), w którym zawodnicy z miejsc 1- 20 klasyfikacji
generalnej (wg pkt.10) wystartują bezpłatnie, a zawodnicy z miejsc 21-40 za opłatą 10 zł.
14. Bezpłatnym startem w turnieju z pkt.13 zostaną także nagrodzeni zawodnicy, którzy w
klasyfikacji generalnej kończącego się sezonu zajęli pierwsze trzy miejsca wśród zawodników
o tym samym tytule klasyfikacyjnym (na dzień 1.1.2020 w Cezarze), a także w klasyfikacjach
pań, juniorów, seniorów, nestorów (jednak nie więcej niż 25% sklasyfikowanych w danej
grupie).
15. Ulgi w opłatach startowych w turniejach wymienionych w pkt. 11, 12 i 13 zostaną
zrekompensowane z funduszu długofalowego (wg pkt.2).
16. Nagrody w turniejach PREMIA wynoszą:
 Za miejsca 1-4 odpowiednio: 400/200/150/120 [zł]
 Dla dwóch najlepszych par zawodników z wk<=5.0 - 100/60 [zł]
 Dla dwóch najlepszych par zawodników z wk<=3.0 - 100/60 [zł]
 Gdy startuje więcej niż 40 par dochodzi nagroda 100 zł za V miejsce.
 Gdy startuje mniej niż 40 par, nagrody są proporcjonalnie obniżane.
17. Zarząd PAB zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
ewentualnych (wynikających z przyczyn niezależnych od Zarządu) zmian terminów lub opłat.
Za Zarząd PAB
(-) Andrzej Wachowski

(-) Marian Wierszycki
Poznań, 17 września 2019 r.
Zaktualizowano 31-01-2020

