Regulamin GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA 2019
A. W GPW 2019 klasyfikowani będą tylko zawodnicy będący aktualnie (czyli
w dniu rozgrywania danego turnieju) członkami W-M OZBS bądź
mieszkającymi na stałe na terenie naszego województwa i będący członkami
PZBS.
B. O końcowej klasyfikacji Grand Prix Województwa zadecydują wyniki
7 najlepszych turniejów eliminacyjnych dla każdego zawodnika (to turnieje w
Kalendarzu Imprez WM OZBS z dopiskiem GPW - będzie ich 10) oraz
wyniki turnieju finałowego.
Zawodnicy w finale zdobywają aPKL-e.
C. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych
sektorów na powielanych rozdaniach (może być wyjątkowo inny system).
Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 40.
Turnieje GPW mają rangę OTX** i zapewniają zdobywanie aPKL-i.
D. Punktacja indywidualna w eliminacjach opiera się na zasadzie sumowania
procentów* z każdego z turniejów (7 najlepszych) i będzie prowadzona dla
dwu Grup zawodników:
- Grupa Open – obejmuje wszystkich graczy (bez względu na WK),
- Grupa Popularna - dla zawodników z WK nie wyższym niż 4 (liczy się
WK zawodnika w dniu pierwszego turnieju eliminacyjnego – 10 luty br.),
- po zakończeniu eliminacji zawodnik z Grupy Popularnej, który zdobył
uprawnienia do startu w finale również w Grupie Open dokonuje wyboru,
do której Grupy chce być zaliczony (ma to znaczenie przy klasyfikowaniu
do ewentualnej nagrody – z Grupy Open czy Popularnej i warunkach
doboru partnera),
W przypadku miejsc dzielonych, o kolejności w eliminacjach decyduje
odpowiednio:
- wyższa liczba rozegranych turniejów eliminacyjnych GPW,
- większa liczba wygranych turniejów GPW,
- większa liczba drugich miejsc w turniejach GPW,
- większa liczba trzecich miejsc w turniejach GPW,
- losowanie.

* - uwaga – jeżeli GPW w Lubominie zostanie rozegrany jako cavendish, to
dokonamy przeliczenia na % (podobnie jak w roku 2018)
E. W turnieju finałowym wystartuje 44 zawodników – bezpośrednie
uprawnienie startu uzyska 16 najlepszych w turniejach eliminacyjnych z
Grupy Open oraz 6 najlepszych z Grupy Popularnej. Pozostali gracze zostaną
dobrani przez tych uprawnionych. Warunkiem udziału w turnieju finałowym
jest występ w minimum 5 turniejach eliminacyjnych - dot. Grupy Open lub w
minimum 4 turniejach eliminacyjnych w przypadku Grupy Popularnej.
Gracze zakwalifikowani do Grupy Popularnej nie mogą dobierać partnerów z
Grupy Open.
Jeśli uprawniony zawodnik dobierze do pary innego uprawnionego zawodnika
lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału w finale, wtedy prawo
doboru przechodzi na dalszego gracza z listy.
F. Obie Grupy zagrają wspólnie w tym samym turnieju finałowym.
Każdy gracz w finale otrzyma carry-over w wysokości:
ŚrE x 2 z przeliczeniem na punkty odpowiadające finałowi
gdzie: ŚrE – to % będący średnią z 7 najlepszych turniejów eliminacyjnych
Nagrody finansowe po zakończeniu cyklu GPW (dotyczy to tylko
zawodników grających w finale) otrzyma 24 najlepszych zawodników w
końcowej klasyfikacji GPW z Grupy Open oraz 8 z Grupy Popularnej.
Jeżeli możliwości finansowe na to pozwolą, to przewiduje się nagrody
dodatkowe za zwycięstwo w turnieju finałowym (ta informacja zostanie
podana do wiadomości po zakończeniu eliminacji).
G. Organizatorzy turniejów GPW odprowadzają do kasy W-M OZBS środki
w wysokości (tzw. odpisy):
- 5 zł od zawodnika – to bezpośredni fundusz GPW,
- 1,75 zł od zawodnika – to ryczałt na rzecz WM OZBS,
- 2,5 zł od zawodnika - kwota ryczałtu od zawodnika na rzecz PZBS w
OTP** (lub 5 zł od osób niezrzeszonych).
Przekazanie opłaty dotyczy wszystkich startujących par (również z innych
województw).
Przyjęto, że opłaty wpisowe do turniejów eliminacyjnych wynoszą:
- 40 zł od osoby – normalna,
- 30 zł od osoby – ulgowa

- 15 zł od osoby – juniorzy młodsi.
Osoby niezrzeszone dopłacają 2,5 zł.
Opłata startowa w finale wynosi 50 zł od osoby (bez ulg).
Fundusz nagród na GPW może być powiększony o dodatkowe środki,
które uda się pozyskać z różnych źródeł (sponsoring, inne dodatkowe
wpływy).
O sposobie rozdziału funduszu nagród uprawnionym zawodnikom
poinformujemy w terminie późniejszym, kiedy będzie znana przewidywana
pula nagród.
Wzorem ubiegłego roku, organizatorzy eliminacyjnych turniejów GPW
zobowiązani są do przygotowania dla uczestników dodatkowych nagród
(finansowych, rzeczowych) - poza nagrodami finansowymi w wysokości
50% wpisowego (po odliczeniu odpisów) - o wartości co najmniej 1500 zł.
H. Do nadzoru nad sprawnym przeprowadzeniem cyklu GPW (i rozstrzyganiu
na bieżąco spornych kwestii) została powołana Komisja w składzie:
- Mirosław Cichocki – nadzór ogólny
- Marcin Bartoszewski – nadzór od strony organizacyjnej
- Dariusz Kozłowski - nadzór od strony sędziowskiej
Nadzór rozliczeń finansowych powierzono Janowi Rogowskiemu.
Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia koniecznych
zmian w regulaminie.
Prosimy (i zobowiązujemy) organizatorów turniejów wchodzących do
GPW o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
Turnieje zgłoszone do GPW 2019:
- Biskupiec**
- Lubomino**
- Morąg**
- Olsztyn-TOYOTA**
- Warmiński Olsztyn**
- Dworek Dębówko**
- Giżycko**
- Kongres w Olsztynie**
- Węgorzewo**
- Lidzbark Warm.

- 10.02
- 7.04
- 5.05
- 19.05
- 2.06
- 16.06
- 8.09
- 15.09
- 29.09
- 10.11( termin jeszcze nie potwierdzony)

