Novoročný turnaj 2020
Michalovce

Propozície
1. Všeobecné ustanovenia
a. Novoročný turnaj 2020 (ďalej len súťaž) organizuje BK NBH-PALMA Michalovce.
b. Súťaž sa riadi medzinárodnými pravidlami súťažného bridžu, propozíciami a aktuálnymi záväznými
nariadeniami SBZ.
c. Organizátor je povinný zabezpečiť zverejnenie základných informácii o súťaži (dátum, vložné, miesto)
o súťaži v pozvánke uverejnenej na webe KBK.

2. Štruktúra súťaže
a. Turnaj je párovou súťažou
b. Súťaž prebieha v 2 kolách počas jedného hracieho dňa. Maximálny počet rozdaní je 60. Každý pár
bude súťažiť proti ostatným dvakrát (opakovanie prvého kola), alebo práve jedenkrát – v závislosti
od počtu zúčastnených párov.
c. Minimálny celkový počet rozdaní je 40.
d. Organizátor sa pokúsi zabezpečiť hrací čas 7,5 minút / rozdanie.

3. Hodnotenie výsledkov
a. Hodnotenie súťaže je TOP-skórové (%), celkový výsledok sa určí zrátaním výsledkov prvého
a druhého kola.
b. Turnaj je akreditovaný a majstrovské body budú pridelené podľa aktuálneho Klasifikačného
poriadku.

4. Podmienky účasti
a. Súťaž je otvorená, registrácia sa koná na mieste a ukončuje o 9:00, až na výnimky povolené
organizátorom.

5. Súťažné a technické ustanovenia
a. Organizátor je povinný oznámiť zverejnenie základných informácii o súťaži (dátum, miesto konania,
vložné) a spôsob prihlasovania.
b. Organizátor zaisti všetky potrebné hracie prostriedky, miestnosť a dostatočné podmienky na hranie
v nej.

c. Vložné a ceny určuje organizátor. Vklady slúžia na úhradu výdavkov spojených s podujatím, na ceny a
odmeny.
d. Súťaž riadi vedúci súťaže, ktorý plní zároveň funkciu kvalifikovaného rozhodcu. Zabezpečí ho KBK.
e. Trojčlenná jury bude určená pred začiatkom turnaja z hráčov s dlhodobou a preukázateľnou
skúsenosťou v bridži.
f. Oficiálne vyhlasovanie výsledkov, odovzdávanie cien a odmien je spoločné po ukončení oboch súťaží.
Výsledky súťaží budú zverejnené do 24 hodín na webe KBK. Vedúci turnaja zaistí zverejnenie týchto
propozícií na výveske v hracej miestnosti.
g. Situácie nespomenuté v týchto propozíciách rieši usporiadateľ súťaže. Organizátor súťaže si
v nevyhnutných situáciách vyhradzuje právo na úpravu propozícií.
h. Všetci hráči, ktorí sa do turnaja registrujú vedome súhlasia so spracovaním osobných údajov, viď
‘Oznámenie GDPR’.

6. Platnosť propozícií
a. Tieto propozície platia iba pre účely organizovania súťaže a nadobúdajú platnosť dňom 5. januára
2020

Vypracoval Tomáš Pavlík, 5/1/2020

