ZASADY PUNKTACJI DŁUGOFALOWEJ 2017

§1.
ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze zasady stosuje się w celu wyłonienia Brydżysty Roku – Zdobywcy
OAZA Cup 2017.
2. Sumę wyników wylicza się i publikuje (internet i turniej poniedziałkowy) co
najmniej raz na kwartał w tym ostatnia suma 30 listopada.
3. W punktacji rocznej klasyfikuje się tych brydżystów, którzy w sezonie
rozegrali co najmniej 20 dowolnych
turniejów poniedziałkowych lub
10 turniejów w ramach Korespondencyjnych Mistrzostw Polski.
4. W poniedziałki prowadzi się rozgrywki parowe, z wyjątkiem minimum czterech
w sezonie turniejów indywidualnych lub teamowych.
5. Sposób punktowania turniejów (cavendish, impy, maksy, tab.'peszke') jest
zależny od ilości stołów przyjmuje się jednak, że w poniedziałek następny
po rozgrywaniu KMP odbywa się turniej na Międzynarodowe Punkty Meczowe IMP.
6. Przy rezultatach ex aequo następuje zróżnicowanie lokat dla potrzeb
rozdzielania pdf przy kolejnym stosowaniu reguł: bezpośrednie starcie,
porównanie rezultatów na tych samych liniach (maksy), porównanie liczby
wygranych rozdań (maksy), porównanie zapisów sumarycznych, porównanie
lokaty w pajączku (ewentualnym), losowanie.
7. Przyznaje się całkowite punkty pdf, a w przypadku zaokrągleń obowiązują
ogólnie przyjęte zasady (zasada zaokrąglania w górę w przypadku wystąpienia
w wyniku na pozycji dziesiętnych, po odrzuceniu cyfr mniej znaczących,
cyfry 5, 6, 7, 8 lub 9).
8. Punkty zdobyte po terminie KMP grudniowego wlicza się do sumy punktów
gromadzonych na rok następny.
9. Do punktacji przydziela się punkty zdobyte we wszystkich turniejach
poniedziałkowych w tym KMP, Barometrze Zakończenia Sezonu (sezon poprzedni)
oraz w najlepszych pięciu turniejach cyklu Grand Prix Ziemi PłockoCiechanowskiej (GPZP-C) rozgrywanego zgodnie z regulaminem zawodów.

§2.
ZASADY PUNKTOWANIA DUŻYCH TURNIEJÓW
1. W KMP punktacji lokalnej i w B ZAKOŃCZENIA SEZONU:
1. miejsce - 100 pdf (pdf - punkty długofalowe)
2. miejsce - 80 pdf
3. miejsce - 70 pdf
4. miejsce - 64 pdf
5. miejsce i dalsze- 4 pdf mniej od miejsca poprzedniego.
2. TURNIEJ GPZP-C – tyle samo ile w punktacji długofalowej tego cyklu.
3. TURNIEJ organizowany przez
analogicznie jak w 1 (KMP).
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§3.
TURNIEJE PONIEDZIAŁKOWE W PUNKTACJI LOKALNEJ
1. Pdf przyznawane są pod warunkiem zapisania i opublikowania (internet lub
w miejscu zawodów w terminie maksimum 14 dni) rozkładów i wyników zawodów.
2. Pierwsza para
zawodników.

zdobywa

x

punktów,

gdzie

x

jest

ilością

startujących

3. Każda następna para zdobywa o 2 punkty mniej.
4. Ostatnia para zdobywa 2 punkty.
5. Za miejsca 1-2-3 przyznaje się odpowiednio: 6-4-2 pdf dodatkowo.
6. Dla turnieju indywidualnego ilość punktów dla najlepszego gracza liczy się
analogicznie, z tym ze każdy następny gracz zdobywa o 1 punkt mniej.
7. Dla turnieju teamowego ilość punktów dla najlepszej drużyny liczy
analogicznie, z tym ze każdy następny team zdobywa o 4 punkty mniej.
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8. Punkty zdobyte w turniejach rozgrywanych po KMP grudniowym wlicza się do
sumy punktów w roku następnym.

§4.
PDF W PUNKTACJI OGÓLNOPOLSKIEJ
1. Każdy zawodnik otrzymuje taką samą ilość pdf, jak ilość Punktów
klasyfikacyjnych PZBS (PKL) zdobytych w danym KMP i pajączku na szczeblu
centralnym w przypadku zgłoszenia turnieju do pajączka.
2. Pdf zdobyte na zasadzie ust. 1 w KMP w grudniu przyznaje się na
następny.
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§5.
PROWADZENIE PUNKTACJI
1. Pdf w turniejach poniedziałkowych (KMP i zwykłe) nalicza się automatycznie.
2. Pdf pochodzące z innych turniejów nalicza się po zgłoszeniu przez
zainteresowanego
zawodnika
z
tygodniowym
okresem
reklamacyjnym
po
opublikowaniu wyników kwartalnych.

§6.
KLASYFIKACJA „BRYDZYSTA ROKU 2017”
1. Łączna ilość punktów zdobyta przez poszczególnych uczestników decyduje
o miejscu w kategorii „Brydżysta Roku - Zdobywca OAZA Cup 2017” oraz
nagrodach ufundowanych przez organizatora najlepszym 10 zawodnikom („złota
dziesiątka”).
2. Brydżysta
Roku
z
wybranym
przez
siebie
spośród
sklasyfikowanych
w klasyfikacji „Zdobywca OAZA CUP 2017” partnerem zdobywa prawo do startu
w turnieju finałowym w ramach GPZP-C przy czym w przypadku konieczności
wyznaczenia uprawnionego do udziału w finale GPZP-C na tę potrzebę wyznacza
się go na podstawie punktacji po rozegraniu ostatniego możliwego turnieju
cyklu OAZA CUP 2017. W przypadku rezygnacji uprawnienie przechodzi na
następnego zawodnika.

