Regulamin
Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Brydża
Bridge2Success FEST 2019
I. Założenia ogólne
1. Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Brydża - Bridge2Success FEST 2019 (B2S FEST)- zostanie
rozegrany w dniu 11 maja 2019r. w Warszawie, w innych miastach Polski, za granicą oraz na
platformie on-line FunBridge.com
2. Współorganizatorami B2S FEST 2019 w Warszawie, są Polski Związek Brydża Sportowego oraz
Fundacja Sztuka i Pasja.
3. Turnieje rozgrywane w ramach B2S FEST 2019 w innych miastach i w innych krajach mogą
być organizowane we własnym zakresie przez lokalne związki, federacje, kluby brydżowe inne
organizacje, przy czym , aby dany turniej został zakwalifikowany jako rozgrywany w ramach
B2S FEST 2019 i jego wyniki zostały włączone do ogólnej końcowej klasyfikacji, organizatorzy
lokalnych turniejów powinni skontaktować się z Sędzią Głównym B2S FEST 2019 w celu
ustalenia szczegółów na adres mailowy: mczajkowski@pzbs.pl
4. Organizatorem turnieju na platformie on- line FunBridge. com jest Funbridge.
5. Liczba uczestników turnieju w Warszawie jest ograniczona. ma charakter otwarty, przy
obowiązku wcześniejszej rejestracji.
6. Osoby zgłaszające swój udział w turnieju w Warszawie wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika B2S FEST 2019.
7. W turnieju mają zastosowanie odpowiednie przepisy WBF, EBL i PZBS (MPB’17, PolSys, DON,
etc.).
8. Dla osób biorących udział w turnieju w Warszawie będą przyznawane PKL.

II. Rejestracja par, wpisowe
1. Zgłoszenia do B2S FEST 2019 w Warszawie i na platformie internetowej FunBridge. com są
przyjmowane na stronie Eventim do dnia 9 maja 2019r.
2. Podczas rejestracji należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, adres e-mail, posiadany ID
PZBS (opcjonalnie) oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
3. Dla turnieju rozgrywanego w Warszawie, istnieje możliwość rejestracji zarówno pary jak i
pojedynczego gracza. Dla singlowych zawodników system dopasuje partnera pod względem
poziomu zaawansowania oraz wieku zawodnika).
4. Opłata startowa do B2S FEST w Warszawie wynosi:
o

Promocyjna pula biletów do 21 kwietnia:

o

40 zł – bilet normalny

o

20 zł – bilet ulgowy dla osób wieku do 25 lat i 60+

o

Po 21 kwietnia

o

60zł – bilet normalny

o

30 zł bilet ulgowy dla osób w wieku do 25 lat i 60+

o

W dniu B2S FEST 2019

o

100 zł – bez zniżek (maksymalnie 40 biletów)

5. Opłata startowa za udział w turnieju na platformie internetowej FunBridge.com wynosi 10 zł.
Po wniesieniu opłaty na podany w zgłoszeniu mail zostanie przesłany kod aktywujący turniej
w tym samym czasie, co turniej w Warszawie.
6. Sposób rejestracji oraz opłata startowa za udział w turnieju rozgrywanym w innych miastach i
krajach jest ustalana przez lokalnych organizatorów.
III. Założenia sportowe
1. Przed rozpoczęciem B2S FEST 2019 turnieju w Warszawie Sędzia Główny wyjaśni zasady
turnieju Uczestnikom biorącym po raz pierwszy udział w tego typu turnieju.
2. Turniej zostanie rozegrany na zapis maksymalny.
3. Turniej zostanie podzielony na dwie grupy w zależności od współczynnika klasyfikacyjnego:
a)Amatorów
b) Zaawansowanych
4. W turnieju dla Amatorów wystartują pary złożone z zawodników do 0.5 WK na osobę. W
turnieju dla Zaawansowanych wystartują pozostałe pary.

5. Turniej dla Amatorów rozegrany zostanie na dystansie 16-18 rozdań. Turniej dla
Zaawansowanych zostanie rozegrany na dystansie 24-28 rozdań.
6. Turniej na platformie internetowej FunBridge. com zostanie rozegrany na dystansie 24-28
rozdań.
IV. Nagrody
1. W turnieju w Warszawie zostaną ogłoszone trzy klasyfikacje:
a) łączna przy czym zwycięskiej parze zostanie przyznany tytuł Mistrz B2S FEST 2019
Warszawa
b) turnieju dla Amatorów
c ) turnieju dla Zaawansowanych
2. Dodatkowo, po uzyskaniu danych z turniejów internetowych, przeprowadzonych poza
Warszawą i za granicą zostaną ogłoszone dodatkowe klasyfikacje:
a. Łączna – dla turniejów przeprowadzonych w Warszawie, w innych miastach i za
granicą, przy czym zwycięskiej parze zostanie przyznany tytuł Międzynarodowego
Mistrza B2S FEST 2019
b. Turnieju dla Amatorów
c. Turnieju dla Zaawansowanych
d. Turnieju internetowego
3. W każdej klasyfikacji (a, b, c) zostaną ogłoszeni zwycięzcy kategorii wiekowych:
- junior (do 25 lat),
- open.
- senior (od 60 lat).
4. Nagrody w poszczególnych turniejach za tę samą kategorię się nie kumulują.
5. Dodatkowo Organizatorzy mogą ogłosić dodatkowe kategorie.

V. Dopuszczone systemy licytacyjne
1. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Zabronione są Systemy Wysoce Sztuczne oraz
Konwencje Brązowe.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzygają sędziowie.
VI. Założenia końcowe
Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem)
rozstrzyga Sędzia Główny – Maciej Czajkowski.

