Rīgas Pāru Kauss bridžā uz IMPiem
Bridža atbalsta biedrību organizē Rīgas Pāru Kausu bridžā uz IMPiem.
1. Rīgas Pāru Kauss bridžā uz IMPiem
Rīgas Pāru Kauss bridžā ir pāru sacensības, kuras sastāv no 15 atsevišķiem turnīriem. Katrs
turnīrs tiek spēlēts pēc IMP 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, Elizabetes iela 21, Rīgā.
Katrs turnīrs tiek izspēlēts otrdienas vakarā (maču grafiks norādīts zemāk), visu turnīru sākums
plkst. 18.30. Pirmais turnīrs – 2022. gada 18. oktobrī.
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 mājas lapā. Reģistrācija tiek atvērta ne vēlāk
kā nedēļu pirms turnīra sākuma un beidzas 15:00 turnīra norises dienā. Maksimālais pāru
skaits tiek paziņots nedēļu pirms katra turnīra (kas saistīts ar epidemioloģiskajiem
noteikumiem). Gadījumā, ja kāds pāris ir nokavējis reģistrācijas beigu laiku, turnīra tiesnesis
var pielaist viņus pie spēlēšanas, ja to tehniski ir iespējams veikt.
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. Turnīra tiesnesis ir Kārlis Rubins (ja kādā no
turnīriem netiek noteikts cits tiesnesis).
5. Dalības maksa
Dalības maksa par katru spēles kārtu ir 8 eiro no spēlētāja.
Junioriem un skolēniem dalības maksa par katru spēles kārtu ir 4 eiro no spēlētāja.
6. Balvu fonds
Katra turnīra pirmās trīs vietas saņem suvenīrus no BAB.
Kopvērtējumā spēlētāji tiek vērtēti individuāli, apbalvotas tiek pirmās trīs vietas.

7. Kopvērtējuma aprēķināšanas formula
Lai spēlētājs pretendētu uz kopvērtējuma balvām, viņam ir jāpiedalās vismaz 8 no 15 sacensību
turnīriem. Gadījumā, ja spēlētājs ir piedalījies vairāk kā 8 turnīros, tad aprēķinot kopvērtējumu,
tiek ņemti vērā labākie astoņi rezultāti.
Kopvērtējuma rezultāts ir labāko astoņu turnīru vidējais rezultāts IMP -os.
Tekošajā kopvērtējumā tiek atspoguļoti visi rezultāti.
8. Kontaktinformācija
Maija Romanovska 26427170
9. Sacensību rezultāti
Sacensību rezultāti un kopvērtējums tiek publicēti Latvijas Bridža federācijas mājas lapā
www.bridge.lv
10. Sacensību grafiks:
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Uzvarētāju apbalvošana un svētku turnīrs norisināsies 30.05.2023.
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