Regulamin
Mistrzostw Wielkopolski Par Open 2019
§ 1. Zasady ogólne
1. Celem Mistrzostw jest wyłonienie najlepszych par z Wielkopolski w konkurencji na maksy,
a także wyłonienie par reprezentujących Wielkopolskę w rozgrywkach centralnych Mistrzostw
Polski Par Open. Mistrzostwa stanowi finał wojewódzki Mistrzostw Polski Par Open.
2. W Mistrzostwach biorą udział pary, w których co najmniej jeden zawodnik mieszka lub jest
zarejestrowany w Wielkopolsce. Zawodnicy zakwalifikowani do finału wojewódzkiego muszą
mieć opłaconą składkę zawodniczą PZBS przed przystąpieniem do gry.
3. Nad przebiegiem rozgrywek czuwa Wydział Gier (WG) WZBS.
§ 2. Eliminacje do finału wojewódzkiego
1. Prawo gry w finale mają Mistrzowie Wielkopolski 2018 – Andrzej Mazurek i Przemysław
Weymann – pod warunkiem potwierdzenia wspólnego startu do WG WZBS do dnia 8 marca
2019 r.
2. Prawo gry w finale mają pary złożone z zawodników, z których każdy zajmuje miejsce
w przedziale 1-200 ogólnopolskiego rankingu PZBS według notowania IV 2018, pod warunkiem
potwierdzenia startu do WG WZBS do dnia 8 marca 2019 r.
3. PAB Poznań, NZBS Piła i TZBS Kalisz delegują po jednej parze wyłonionej w dowolny sposób.
4. Wymienione poniżej ośrodki rozgrywek przeprowadzają eliminacje otwarte dla wszystkich
chętnych (z zastrzeżeniem § 1 pkt 2 powyżej), wyłaniając następujące liczby par:
a. Ośrodek IOR w Poznaniu – 9 par,
b. Ośrodek UAM w Poznaniu – 7 par,
c. NZBS Piła – 3 pary,
d. TZBS Kalisz – 1 para,
e. Ośrodek w Gnieźnie – 1 para.
5. Pary, o których mowa w pkt. 3 i 4, potwierdzają swój udział w finale do 25 marca 2019 r.
6. Zasady eliminacji, o których mowa w pkt. 4, uzgadnia się z WG WZBS i ogłasza na stronie
internetowej WZBS.
7. Po 8 marca 2019 r. WG WZBS ogłasza dodatkowe miejsca awansowe przyznane, w miarę
możliwości równomiernie, ośrodkom z pkt. 4 w wyniku niezgłoszenia się par uprawnionych na
podstawie pkt. 1 i 2.
8. W przypadku, gdy ośrodek wymieniony w pkt. 4 nie wyłoni wyznaczonej liczby par, WG WZBS
rozdziela te miejsca pomiędzy pozostałe ośrodki. Taka decyzja WG jest ostateczna.
§ 3. Finał wojewódzki
1. Finał odbędzie się dnia 31 marca 2019 r. (zmiana terminu!)
2. W finale bierze udział 30 par. W przypadku wielu zgłoszeń par uprawnionych na podstawie § 2
pkt 2 WG WZBS jest uprawniony do zwiększenia liczby par uczestniczących w finale oraz do
odpowiedniego dostosowania schematu gry w finale.
3. Finał rozgrywa się w dwóch sesjach:
a. I sesja – Mitchell „na linie”, bez obrotu, 30 rozdań. W I sesji pary są rozstawiane
w następujący sposób. Tworzy się ranking w oparciu o sumę WK pary. Kolejne pary

według rankingu są przydzielane do poszczególnych linii metodą "pętelkową", tj. para
1 do linii pierwszej, pary 2 i 3 do linii drugiej, pary 4 i 5 do linii pierwszej itd.
b. Do II sesji awansuje po 8 najlepszych par z każdej linii.
c. II sesja – 16 par rozegra 15 rund „każdy z każdym” – 30 rozdań.
d. Na wynik końcowy pary składa się wynik procentowy uzyskany w II sesji z wagą 1 oraz
wynik procentowy uzyskany w I sesji z wagą 1/2.
4. Opłata startowa wynosi 40 zł (30 zł – stawka ulgowa) od zawodnika za sesję.
5. Odwołania rozpatruje sędzia główny finału. Jego decyzje są ostateczne.
§4. Postanowienia końcowe
1. Pierwsze pięć par finału uzyskuje awans do rozgrywek centralnych Mistrzostw Polski Par Open.
W przypadku rezygnacji którejś z par prawo awansu przechodzi na kolejne pary, jednak
awansować mogą tylko pary z górnej połowy tabeli końcowej finału.
2. WZBS zwraca koszty udziału w rozgrywkach centralnych pierwszym pięciu parom finału.
Rezygnacja którejś z tych par nie powoduje przejścia prawa dofinansowania na kolejne pary.
Kwoty zwrotów kosztów są zróżnicowane w zależności od zajętego miejsca i ustala się je
wagowo dla kolejnych miejsc: 10-8-7-6-5.
3. Wszelkie przewidziane w regulaminie uprawnienia (awanse) para uzyskuje pod warunkiem
niezmieniania swojego składu na żadnym etapie rozgrywek wojewódzkich i centralnych.
4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga ostatecznie WG WZBS.

