
                                                                              

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

GRAND PRIX ZIEMI PŁOCKO-CIECHANOWSKIEJ 

 

1. Organizatorem zawodów są OZBS Płock oraz OZBS Ciechanów. 

2. W cyklu GRAND PRIX rozegranych zostanie 8 turniejów eliminacyjnych: 

 Płock, 19 luty 

 Bielsk, 25 marca 

 Opinogóra Puchar Dyrektora Muzeum, 27 maja 

 Sierpc Skansen, 18 czerwca, 

 Płońsk  17 września 

 Płock  15 pąździernika  

 Ciechanów 28 października memoriał H Gburzyńskiego 

 Ciechanów 29 października  memoriał H. Gburzyńskiego, 

 

3. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymywać będą  punkty PDF. Punkty te   

otrzymują wszyscy uczestnicy zawodów poczynając od jednego punktu dla zawodnika    

z ostatniego miejsca i za każde miejsce wyżej +1 punkt PDF. 

     Ponadto najlepsze pary otrzymają premie: 

 turniej do 40 par  

 1-10, 2-7, 3-5, 4-3, 5-2, 6-1 

 turniej do 50 par 

 1-13, 2-10, 3-8, 4-6, 5-4, 6-2, 7-1 

 turniej powyżej 50 par  

 1-15, 2-12, 3-9, 4-7, 5-5, 6-3, 7-2, 8-1 

4. Po zakończeniu cyklu rozgrywek odbędzie się finałowy turniej par, w którym zagra   

24  zawodników z wybranymi przez siebie partnerami. 

5. W finale uczestniczyć będą zawodnicy, którzy rozegrają minimum 6 turniejów, 

natomiast wskazany przez nich partner minimum 3 turnieje, przy czym zastrzeżenie 

nie dotyczy miejsc przeznaczonych dla organizatora zgodnie z p.8. 

6. W przypadku równej ilości PDF w klasyfikacji łącznej na wyższym miejscu 

klasyfikowany jest zawodnik o niższym WK. 

7. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się 6 najlepszych wyników. 

http://ozbs-plock.org/
http://ozbs.plocman.pl/turnieje/congressscoreGP17.html


8. Do finału zostaną  dopuszczeni (szczegóły  zakwalifikowania w opracowaniu): 

 6 najlepszych zawodników klasyfikacji długofalowej  zarejestrowanych w okręgu 

ciechanowskim (kategoria CIECHANÓW) 

 6 najlepszych zawodników klasyfikacji długofalowej  zarejestrowanych w okręgu 

płockim (kategoria PŁOCK) 

 6 najlepszych zawodników klasyfikacji długofalowej niezarejestrowanych 

w okręgach płockim i ciechanowskim (kategoria INNE) 

 pozostałe 6 miejsc zostaje przeznaczonych dla organizatorów. 

 przydziału zawodników do poszczególnych kategorii dokonują organizatorzy 

cyklu GPZP-C po pierwszym rozegranym turnieju przez zawodnika (przydział 

zawodnika będzie widoczny w klasyfikacji długofalowej), w razie zastrzeżeń lub 

wątpliwości należy skontaktować się z organizatorami cyklu. 

9. Pula nagród finansowych oraz rzeczowych w finale wyniesie  minimum 5 tysięcy 

złotych. 

10. Szczegóły turnieju finałowego zawiera Regulamin Finału.  

 

 

PREZES OZBS CIECHANÓW                              PREZES OZBS PŁOCK 

Sławomir Grabowski                                                                   Kazimierz Falkowski  

 

 

 

 

 

 

http://ozbs.plocman.pl/turnieje/GPZP-C/2017/cie.html
http://ozbs.plocman.pl/turnieje/GPZP-C/2017/plo.html
http://ozbs.plocman.pl/turnieje/GPZP-C/2017/inne.html
http://ozbs.plocman.pl/turnieje/GPZP-C/2017/FINAL_GPZP-C.pdf

