REGULAMIN
TURNIEJU BRYDŻA SPORTOWEGO
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KATOWICE W RAMACH „V DNI ZAWODZIA”
Organizator:
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
Współorganizator:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice
Termin:
30.08.2019 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
Dział „Zawodzie” MDK „Bogucice - Zawodzie” w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 13A.
Cel turnieju:
 popularyzacja gry w brydża,
 integracja mieszkańców Katowic, w tym Dzielnicy Zawodzie,
 promowanie Miasta Katowice.
Organizacja turnieju i uczestnictwo:
 Rywalizacja będzie przebiegała w kategorii indywidualnej par.
 Uczestnikiem turnieju mogą być tylko pary amatorskie bez względu na wiek i płeć (mieszkańcy
Katowic) tzn. pary składające się z brydżystów nie będących czynnymi zawodnikami
klubowymi, trenerami lub członkami PZBS legitymizujący się wskaźnikiem WK>5,0.
 Sposób przeprowadzenia turnieju – gra na zapis maksymalny, tzw. MAKSY.
 Turniej rozegrany zostanie na stołach bez zasłon z użyciem bidding – boxów na wcześniej
przygotowanych rozdaniach.
 Zapisu wyniku rozdania dokonuje się na odpowiednich kontrolkach, a za jego prawidłowość
odpowiadają w równym stopniu pary NS i WE dlatego nieprawidłowy zapis obciąża
konsekwencjami karnymi obydwie pary.
 Wyniki będą opublikowane bezpośrednio po turnieju.
 Karty konwencyjne nie są wymagane.
 W turnieju obowiązują Międzynarodowe Przepisy Brydżowe (MPS) oraz regulaminy Polskiego
Związku Brydża Sportowego.
 Wszelki sprzęt potrzebny do organizacji turnieju zapewnia organizator.
 Zgłoszenia przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 r. aż do dnia poprzedzającego zawody w biurze
działu „Zawodzie” przy ul Marcinkowskiego 13A.
 Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona i przyjęcia w dniu rozgrywek są uzależnione od
możliwości organizacyjnych,
 Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do turnieju, jeżeli nie wypełnia kryteriów
niniejszego regulaminu
 uczestnik, zgłaszając udział w turnieju i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w celach organizacyjnych
i promocyjnych (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 14.05.2016 r.).
 Za organizację turnieju, rozstrzyganie kwestii spornych i obliczanie wyników odpowiada pan
Marian Rehlich.
Nagrody:
 dla par laureatów przewiduje się puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Katowice za
zajęcie I, II, III miejsca w turnieju.
 pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.

