
Regulamin Grand Prix Białegostoku 2020 
 
 

1. GPB 2020 stanowi cykl turniejów, rozgrywanych, co poniedziałek o godz. 1730 (zapisy do 1720) 
oprócz świąt i dni wolnych od pracy, w których każdy uczestnik otrzymuje punkty długofalowe 
(pdf). 

2. Zasady przyznawania pdf: 2 x ilość par z obniżką o 2; +5; 3; 2; 1 za pierwsze cztery miejsca. W 
przypadku lokat dzielonych pdf-y są sumowane i dzielone przez ilość lokat (ewentualne ułamki 
zaokrągla się w górę). 

3. Turnieje będą rozgrywane na maxy (min 6 par – max 14 par – decyduje kolejność zapisów, 
również telefonicznie: 609 047 410). 

4. Prowadzona będzie klasyfikacja roczna. 
5. Wpisowe: 

 10 PLN od  zawodnika 
 KMP: 10 PLN od zawodnika + opłaty PZBS  

6. Nagrody: zwrot wpisowego dla zwycięzców (bez opłat za KMP) i puchary za klasyfikację roczną. 
7. Dopuszczone systemy licytacyjne: 

1) Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Możliwe jest stosowanie systemów Żółtych 
oraz Konwencji Brązowych po wyrażeniu zgody przez przeciwników.  

2) Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.  
3) Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.  

8. Karty konwencyjne: 
1) Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.  
2) Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas 

podejmowania decyzji przez sędziego – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w 
niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną 
ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może 
również ponieść karę proceduralną.  

3) Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji 
licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna 
informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.  

9. Czas gry: 
 Czas gry na rozegranie 2-ch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut;  3-ch 22 minuty; 4-ch 

28 minut.. 
10. Alertowanie:  

 Mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS 
11. Restrykcje: 

1) W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole. 
2) Zakazuje się:  

- opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany, 
- palenia w miejscach niedozwolonych, 
- używania telefonu komórkowego, 
- prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp. 
Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować 
wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego. 

3) Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania spowoduje wymierzenie kary automatycznej 
w wysokości 25% zapisu maksymalnego.  

12. Odwołania: 
 Odwołanie od wyników musi być złożone w ciągu 60 minut po zakończeniu turnieju (tel. 

609-047-410).  
13. Informacje końcowe 

1) Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
2) Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym 

Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny. 
3) Regulamin został zatwierdzony 7 stycznia 2020 r. 
 
 

Organizator 


