Rīgas Pāru Kauss bridžā
Bridža Atbalsta biedrība, sadarbojoties ar Rīgas Skolēnu Pili, organizē Rīgas Pāru Kausu bridžā.
1. Rīgas Pāru Kauss bridžā
Rīgas Pāru Kauss bridžā ir pāru sacensības, kuras sastāv no 18 (astoņpadsmit) atsevišķiem
turnīriem. Katrs turnīrs tiek spēlēts pēc Matchpoints sistēmas un sastāv no 22 sadalījumiem (11
kārtas pa 2 sadalījumiem katrā kārtā). Precīzs turnīru grafiks ir norādīts šī nolikuma 10. punktā.
2. Sacensību norises vieta un laiks
Visas sacensības notiek viesnīcā MONIKA Centrum Hotel, Elizabetes iela 21, Rīga.
Katrs turnīrs tiek izspēlēts otrdienas vakarā (maču grafiks norādīts zemāk), visu turnīru sākums
plkst. 18.30. Pirmais turnīrs – 2020. gada 8. septembrī.
Spēle notiek ar dublētiem sadalījumiem bez ekrāniem.
3. Dalībnieki
Turnīrā drīkst piedalīties jebkurš spēlētājs, kurš ir piereģistrējies turnīram un ir samaksājis
dalības maksu. Reģistrācija pirms katra turnīra notiek bridge.lv mājaslapā. Reģistrācija tiek
atvērta ne vēlāk kā piecas dienas pirms katra turnīra sākuma un beidzas 15.00 turnīra norises
dienā. Maksimālais pāru skaits ir 22 pāri.
4. Solīšanas sistēmas un strīdu izskatīšanas kārtība
Sacensībās nav atļautas augsti nenaturālas sistēmas (HUM), kā arī Brown Sticker konvencijas,
izņemot Multi 2♦ atklājumu (bloks vienā no mažoriem).
Apelācijas komisijā ir trīs cilvēki. Katru gadījumu izskata trīs cilvēki, izņemot, ja kāds dalībnieks
var būt potenciāli ieinteresēts, tad lēmumu pieņem divi apelācijas komisijas locekļi. Gadījumā,
ja apelācijas komisija nevar lemt, jo divi cilvēki ir potenciāli ieinteresēti, tad tiek sasaukta jauna
Apelācijas komisija. Komisijas sastāvu nosaka organizatori.
Sacensību organizators ir Bridža Atbalsta biedrība. Sacensību tiesnesis – Kārlis Rubins.
Sacensības tiek organizētas pēc sporta bridža principiem. Tomēr, ņemot vērā, ka sacensības
notiek darba dienas vakarā ir pieļaujams lietot alkoholiskos dzērienus spēles vietā ar atrunu, ka
dzērienu lietošana netraucē citiem dalībniekiem un spēlētājs uzvedas pieklājīgi pret sevi, partneri
un citiem. Turnīra organizētāji patur tiesības spēlētāju diskvalificēt, ja spēlētājs spēles vietā
uzvedas neadekvāti vai nepielaist pie dalības sacensībās, ja spēlētājs ir neadekvāti uzvedies kādā
citā bridža turnīrā. Šādā gadījumā organizētāji patur tiesības nepielaist spēlētāju pie dalības citos
Rīgas Pāru Kausa turnīros.
5. Dalības maksa
Dalības maksa par katru spēles kārtu ir 15,- eiro no pāra.
Skolēniem un junioru vecuma studentiem dalības maksa par katru spēles kārtu ir 2,50 eiro no
spēlētāja.

6. Balvu fonds
Katra turnīra pirmās trīs vietas saņem suvenīrus no turnīra atbalstītājiem. Pirms katra turnīra tiek
paziņots turnīra atbalstītājs un balvas.
Kopvērtējumā spēlētāji tiek vērtēti individuāli, apbalvotas tiek pirmās piecas vietas.
Pirmās vietas ieguvējs saņem galveno balvu – bezmaksas dalību bridža turnīra “Riga Invites to
Jūramla 2021” Open pāru turnīrā.
7. Kopvērtējuma aprēķināšanas formula
Lai spēlētājs pretendētu uz kopvērtējuma balvām, viņam ir jāpiedalās vismaz 10 no 18 sacensību
turnīriem. Gadījumā, ja spēlētājs ir piedalījies vairāk kā desmit turnīros, tad, aprēķinot
kopvērtējumu, tiek ņemti vērā labākie desmit rezultāti.
Kopvērtējuma rezultāts ir labāko desmit turnīru vidējais rezultāts procentos.
Tekošajā kopvērtējumā tiek atspoguļoti visi rezultāti.
8. Kontaktinformācija
Kārlis Rubins, k.rubins@inbox.lv, 29724610 vai Maija Romanovska, maija-r@mail.com,
26427170.
9. Sacensību rezultāti
Sacensību rezultāti un kopvērtējums tiek publicēti Latvijas Bridža federācijas mājas lapā
www.bridge.lv
10. Sacensību grafiks:
08.09
22.09
13.10
27.10
10.11
24.11.

1. turnīrs
2. turnīrs
3. turnīrs
4. turnīrs
5. turnīrs
6. turnīrs

08.12
22.12
12.01
26.01
09.02
23.02

7. turnīrs
8. turnīrs
9. turnīrs
10. turnīrs
11. turnīrs
12. turnīrs

09.03.
23.03.
13.04.
27.04.
11.05.
25.05.

13. turnīrs
14. turnīrs
15. turnīrs
16. turnīrs
17. turnīrs
18. turnīrs

Uzvarētāju apbalvošana un svētku turnīrs norisināsies 2021. gada 1. jūnijā.
Ņemot vērā grūti prognozējamo situāciju valstī, sacensību grafikā ir iespējamas izmaiņas.

