
REGULAMIN  
Grand Prix Tarnowa – LATO 2016 

 
Organizatorami turniejów jest Tarnowski Związek Brydża Sportowego. Turnieje rozgrywane będą w poniedziałki w okresie lata w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień. Początek godz.17.30. Turnieje rozgrywane są na zapis maksymalny. 

ELIMINACJE 
1. Cykl rozgrywek obejmuje 11 turniejów na maksy. 2. Do punktacji długofalowej liczonych będzie 8 najlepszych wyników procentowych każdego zawodnika. 3. Przypadek uzyskania jednakowej ilości punktów reguluje Regulamin Turniejów Lokalnych. 4. Zawody mają charakter turniejów otwartych – mogą w nich uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w PZBS jak i amatorzy, w dowolnych zestawieniach par. Ilość miejsc ograniczona, wpisy przed turniejem wg kolejności zgłoszeń. Turnieje rozgrywane są na maksy. 5. Miejsce rozgrywek – Dom Studenta, ul. Słowackiego 7, Tarnów. 6. Czas reklamacji zapisu w protokole reguluje Regulamin Turniejów Lokalnych 

FINAŁ 
7. Zwycięzcy Grand Prix Tarnowa wyłonieni zostaną w trakcie finału rozgrywanego po zakończeniu fazy eliminacyjnej cyklu rozgrywek. 8. Finał będzie składał się z piętnastu trzy-rozdaniowych rund każdy z każdym i rozpocznie się punktualnie o g. 17.00. 9. Prawo gry w finale zagwarantowane jest dla 16 najlepszych zawodników, którzy wraz z dowolnym partnerem, rozegrają po trzy rozdania każdy z każdym. Carry over wynosi 40 % z eliminacji i będzie traktowane jako jedna dodatkowa sesja. 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
10. Zarząd TZBS i Dyrekcja „Domu Studenta” prosi o przestrzeganie zasad dobrego zachowania, uprzejmość i tolerancję wobec innych ze szczególnym uwzględnieniem zawodników początkujących. Przypominamy o zakazie palenia tytoniu i przebywania osób nietrzeźwych w budynku „Domu Studenta”. 11. Zgodnie z zasadą obowiązującą i propagowaną przez TZBS „Zero tolerancji dla niewłaściwego zachowania”, organizator uprzedza, że wszelkie objawy nagannego zachowania, używania wulgarnych słów oraz łamania zasad dobrych obyczajów i gry fair będą karane. Niedopuszczalne są zachowania agresywne i dyskusje o jakichkolwiek rozdaniach. Zawodnicy zakłócający innym przyjemność gry muszą się liczyć z możliwością usunięcia z turnieju a nawet dyskwalifikacją do końca trwania cyklu turniejów. 12. Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu TZBS. 

 Tarnów 16.06.2016 r. Zarząd TZBS w Tarnowie 


