Közép-magyarországi Régió
2016-2017. évi MP Párosbajnokság,
a 2017. évi Országos MP bajnokság területi selejtezője
Részletes versenykiírás
A Magyar Bridzs Szövetség (továbbiakban MBSZ) öt osztályban, az alábbi
feltételekkel rendezi meg a Közép-magyarországi Régió MP Párosbajnokságát:
Helyszín az MBSZ versenyterme: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.
1. Játéknapok (2016-2017.)
I./A és I./B osztály: december 6., 13., 20., január 10., 17., 24., 31., február 7.
II. és III. osztály: december 5., 12., 19., január 9., 16., 23., 30., február 6.
IV. osztály: december 8., 15., január 4. (szerda!),12., 19., 26., február 2., 9.
A Versenyrendező Bizottság (továbbiakban: VRB) fenntartja a jogot, hogy a
játéknapok dátumát és/vagy a lebonyolítást nyomós indok esetén változtassa.
A játékidő kezdete: 17:45
Lebonyolítás: az I./A, I./B, II. és III. osztályokban 32-32 pár jogosult indulni az
Ideiglenes Rajtlista szerint, a IV. osztályban az indulók létszáma korlátlan. A
lebonyolítás az I./A-III. osztályokban két versenynaponként 2-2 leosztásos teljes
körmérkőzés, versenynaponként 30, illetve 32 leosztással, a IV. osztályban a
létszámtól függően hasonló elven versenynaponként 26-33 leosztással. Az
eredményszámítás minden osztályban MP-kiértékeléssel történik.
2. A nevezés
2.1 Nevezési díjak (páronként)
I./A osztály: 22.000 Ft
I./B osztály: 20.000 Ft
II. osztály: 18.000 Ft
III. osztály: 14.000 Ft
IV. osztály: 8.000 Ft

Ifjúsági játékosok 50%, 20 év alattiak 75% kedvezményt kapnak az egy főre eső
nevezési díjból. (Pótnevezés esetén ezt csak befizetés kiegészítéssel lehet és
kell korrigálni, visszatérítés nincs.)
2.2. A nevezés határideje
Nevezési határidő az egyesületeknél: 2016. november 29. kedd 24:00 óra.
Az egyesületek képviselői 2016. november 30. szerda 24:00 óráig küldhetik el a
nevezési listákat. A IV. osztályba korlátozott számban a helyszínen az első
forduló napján 17:15-ig lehet nevezni, de a 2016. december 7. csütörtök 12:00
óráig le nem adott nevezés díja 12.000 Ft. A IV. osztályba történő késői
nevezést a zsűri visszautasíthatja, ha az a verseny megrendezését
körülményessé teszi.
A nevezéseket az egyesületek emailben juttassák el a Versenyrendező
Bizottságnak (vrb@bridzs.hu). A VRB nevezést csak az egyesületek képviselőitől
fogad el. Kizárólag a IV. osztályba lehet még nevezni egyénileg az interneten
keresztül vagy személyesen a bajnokság főrendezőjénél is.
2.3. A nevezés rendje
A bajnokságban csak 2016. évi érvényes versenyengedéllyel rendelkező
játékosok nevezését szabad elfogadni. A nevezésnek tartalmaznia kell a
játékosok nevét, egyesületét és versenyengedélyük számát.
A benevezett játékosok a Versenykiírásban meghatározott feltételeket magukra
nézve kötelezőnek ismerik el.
Az egyesületek 2-3 tagú egységeket (továbbiakban: pár) nevezhetnek. Egy
játékos csak egy párba nevezhet. Az I./A-III. osztályokba ezen versenykiírás 1.
mellékleteként kiadott ideiglenes rajtlista alapján történik a nevezés. Az
ideiglenes rajtlista mindegyik helyénél megtalálható, hogy a VRB a nevezést
melyik egyesülettől fogadja el. Az egyesület csak saját rajtlista helyére (az
egység különböző egyesületi tagjai közül az első helyen megnevezett játékos
egyesületéé a hely) adhat le rajtlista helyenként 1 (egy) nevezést. Az
egyesületek képviselői az alábbi szabályokat vegyék figyelembe a nevezéseknél:
 Változatlan összeállításban nevező párok automatikusan megkapják a
helyet. Háromtagú párok felbomlása esetén, ha a rajtlistán szereplő
játékosok közül kettő együtt nevez, automatikusan megkapják a helyet.
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 Ha az első név oszlopban szereplő játékos nem ad le nevezést, de
második és/vagy harmadik név oszlopban az adott egyesület tagja
szerepel és ő nevezést ad le, az egyesület őt köteles nevezni.
 Ha az első név oszlopban szereplő játékos nem ad le nevezést és második
és/vagy harmadik név oszlopban másik egyesület olyan tagja szerepel,
aki nevezni kíván, az egyesület köteles a VRB-től kérni a módosítást. A
VRB a továbbiakban az indulni kívánó játékos egyesületétől fogadja a
nevezést.
 Amennyiben olyan egység nevez, amelyben a helyöröklésre csak egyetlen
tag volt jogosult, és a verseny végén megállapítható, hogy ez a tag nem
játszotta le legalább az előírt leosztások 25%-át, úgy az egységet utólag a
versenyből ki kell zárni, és az utolsó helyre sorolni. Amennyiben egy ilyen
tag valamilyen vis maior esemény miatt nem képes a leosztások legalább
25%-át lejátszani, amint ez tudomására jut, az ok megjelölésével a VRBtől kérelmezheti, hogy egységét ne zárják ki.
 Ha egy jogosultságot szerzett egységből senki nem nevez a helyre az
adott határidőn belül, akkor erre az egység figyelmét fel kell hívni, az
egység határidő lejárta utáni nevezését lehetőleg el kell fogadni. Ha az
egység egyetlen tagja se kíván a helyre nevezni, akkor az előzetes listáról
az egységet törölni kell (ugyanúgy, mint az előző évben fegyelmi úton
kizárt egységet). A megüresedett helyeket a VSZ 44A és 44E pontjai
szerint kell feltölteni.
 Szétváló párok esetén, ha mindkét játékos az adott egyesület tagja, akkor
csak az a helyre jogosult, aki elöl volt az előző évben.
A versenykiírásban megadott időponton túli nevezéseket a rendezőség csak
feltételesen fogadja el, osztályba sorolásuk nem biztosított. Amennyiben
üresedés történik, abban az esetben a VSZ szerint történik a feltöltés.
Az egyesületek a beérkezett nevezéseket 2016. november 30. szerda 24:00
óráig elektronikus formában elküldik a VRB-nek. A nevezéseknek az ideiglenes
rajtlista helyet vagy megjelölést, a játékosok versenyengedély számát, nevüket
és egyesületüket kell tartalmazniuk.
A VRB az egyesületektől beérkezett nevezéseket összesíti. Ha maradt még üres
hely, akkor sorrendben felkéri a legjobb kieső, legjobb nem feljutó, legjobb
második kieső stb. párokat, amíg nem marad üres hely. A III. osztály esetében
ezt a sorrendet az ideiglenes rajtlista „Tartalék”-ként jelölt sorai tartalmazzák.
A VRB a nevezések alapján elkészíti a rajtlistát és azt 2016. december 2. péntek
12:00 óráig elektronikus formában az MBSZ honlapon közzéteszi.
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Minden párost egy – akár vidéki – tagegyesület nevezhet be.
A közép-magyarországi egyesületek képviselői:
4ÁSZ
Fekete István telefon: 06/70 318-8435, e-mail: feketeistv1@t-online.hu
Barcza
Tichler Krisztián telefon: 06/20 455-7845, e-mail: tichlerk@cs.elte.hu
BBE
Marjai György telefon: 06/30 942-7926, e-mail: gymarjai@ecosoft.hu
Budai Motor
Raksányi György telefon: 06/30 948-4458, e-mail: raks@t-email.hu
Budaörsi Bridzsklub
Kovács Gergely telefon: 06/30 696-0623, e-mail: gerikova@yahoo.com
Fészek
Réti Zsuzsa telefon: 06/20 979-1551, e-mail: dr.reti.zs@freemail.hu
Hegyvidék
Sándor Judith telefon: 06/20 473-1799 e-mail: sandor.judith@mail.datanet.hu
Kibic
Bunth Ágnes telefon: 06/30 656-1802, e-mail: agnes.bunth@gmail.com
Lufthansa
Lénárt Zoltán telefon: 06/30 251-8062, e-mail: lenart.zoltan@upcmail.hu
Palatinus Bridzsklub
Mezei Katalin telefon: 06/30 850-8732, e-mail: mezhon@gmail.com
Tordas
Homonnay Géza telefon: 06/30 914-1129, e-mail: geza@gamax.hu
Pótnevezés: a bajnokság alatt végig lehetséges új játékost pótlólag nevezni, ha
egy egység létszáma eredetileg csak 2, vagy valamilyen előre nem látható okból
csökken. Ezt a rendezőségnek kell írásban bejelenteni, de csak olyan játékos
pótnevezhető, akit a bajnokságba előtte más helyre még nem neveztek. A
pótlólag nevezett játékosoknak is érvényes versenyengedéllyel (vagy ideiglenes
versenyengedéllyel) kell rendelkezniük az adott évre (2016/17). A pótnevezést
a zsűrikönyvbe kell beírni!
3. Helyettesítés, csere háromtagú párok esetén
Ha egy adott versenynapon egy pár pillanatnyi létszámhiány miatt nem tud
kiállni, helyettest állíthat. A bajnokságon egy pár egy időben legfeljebb egy
helyettest állíthat.
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Minden játéknapon lehetőség van két leosztásra helyettest beállítani, aki
bármely, az adott osztályba nem nevezett játékos lehet további megkötés
nélkül (rövid helyettesítés), de az adott játéknapon dolgozó zsűri két leosztást
sem helyettesíthet.
A hosszú helyettesnek versenyengedéllyel kell rendelkeznie, valamint az alábbi
korlátozások érvényesek rá:
 egyszerre csak egy helyettes játszhat, de ha a pár egy hiányzó tagja
megjön, a már elkezdett leosztást be kell fejeznie, majd át kell adnia a
helyét
 ugyanabba az osztályba nevezett játékos nem helyettesíthet
 a játéknapon dolgozó tornavezető rövid helyettesítésre sem jogosult
 egy játékos egy egységben a verseny folyamán maximum két
versenynapon helyettesíthet, többször nem. Többszöri helyettesítés
igényének felmerülésekor (egy vagy több játékos rendszeres
akadályoztatása esetén) egy olyan játékos is pótnevezhető, aki már
helyettesített az egységben
 a bajnokság kezdetét megelőző év végén érvényes élő mesterpont lista
alapján:
o 10 000 pont feletti játékos sehol sem helyettesíthet,
o 5000 pont feletti csak I./A osztályban,
o 2500 pont feletti I./A és I./B osztályokban,
o 1250 pont feletti I./A, I./B és II. osztályokban,
o 650 pont feletti I./A, I./B, II. és III. osztályokban,
o 650 pont vagy azalatti minden osztályban helyettesíthet,
 a verseny bármely osztályába benevezett játékos legfeljebb egy
osztállyal alacsonyabb osztályban helyettesíthet, mint ahová benevezték
 háromtagú párok a párok cseréje közben cserélhetnek
A mesterpontlista elérhető:
http://www.bridzs.hu/hu/mesterpontok/mesterpontok_elo
Külföldi játékosok szerepeltetését helyettesként a VRB-nek előzetesen
engedélyeznie kell. A kérelemnek a versenynapot megelőző nap 24 óráig kell
beérkeznie.
A helyettesítést az érintett párnak be kell írnia a zsűrikönyvbe. A helyettes csak
addig játszhat, amíg a pár hiányzó tagja meg nem érkezik. Az elkezdett leosztást
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be kell fejeznie, utána helyét át kell adnia a benevezett játékosnak. A helyettes
nem szerezhet mesterpontot, és nem örökölheti a helyet.
4. Késés és lassú játék
A VSZ-ben szabályozottak szerint
A késő párnak – ha később megérkezik – 40% és a saját aznapi átlaga közül a
rosszabbat, a vétlen párnak 60% és a saját aznapi átlaga közül a jobbat kell
megítélni. A forduló játékidejének lejárta előtt 2 perccel már nem szabad új
leosztást elkezdeni. Ha a tornavezető utasítása ellenére kezdenek el új
leosztást, mindkét párt egy topszkór 50%-a büntetésben kell részesíteni, és a
megkezdett leosztást a tornavezető félbeszakíthatja és érvénytelenítheti. A
lebonyolításból adódóan előfordulhat, hogy egy asztalnál az egyik leosztást
önhibájukon kívül nem tudják lejátszani. Ilyenkor, ha egyértelműen külső
körülmény ennek az oka (előző asztal lassú játéka, tokok rossz sorrendben
történő továbbadása stb.) a tornavezető ítéljen meg mindkét párnak 60%-ot,
vagy amennyiben saját átlaguk a fordulóban jobb, akkor azt.
Késés esetén a tornavezető vegye figyelembe, hogy fordult-e már elő hasonló
eset a késedelmet okozó párral, és ismétlődés esetén figyelmeztesse őket, hogy
többszöri előfordulás esetén az egységet fegyelmi büntetéssel fogja sújtani
(NKVSZ 90).
5. Óvás
A tornavezető bármely döntése ellen óvás nyújtható be. Az óvási szándékot az
óvási díj befizetésével egyidejűleg a tornavezetőnél kell jelezni. Óvást
benyújtani a helyszínen írásban az óvási lapon a játék vége után legfeljebb fél
órával, vagy a vrb@bridzs.hu email címen legkésőbb másnap 23:00 óráig lehet.
Az óvást az Óvási Bizottság bírálja el és dönt az óvási díj visszafizetéséről vagy
visszatartásáról. Technikai-, a verseny lebonyolításával kapcsolatos
kérdésekben történő óvást a VRB bírálja el. Amennyiben az érintett csapat
határidőn belül nem küld óvást, vagy jelzi, hogy eláll óvási szándékától, az óvási
díjat automatikusan visszakapja. Az óvási díj 5.000 Ft.
A napi tornavezetők minden osztályban az első játéknap után óvási bizottsági
keretet hirdetnek, és ezt a listát közzéteszik a www.bridzs.hu honlapon is.
Az Óvási Bizottság döntése ellen, az óvási díj ismételt megfizetésével
fellebbviteli óvás nyújtható be a Szabályalkalmazási és Etikai Bizottsághoz. A
fellebbviteli óvást az Óvási Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb
egy héten belül kell beadni a tornavezetőnél, az óvási díj ismételt
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megfizetésével. A SZEB elutasítása esetén az óvási díj nem kerülhet
visszatérítésre.
6. Versenyszabályok
A versenyekre a Kontrakt Bridzs Nemzetközi Versenyszabályai (2007.)
érvényesek a VSZ-szel együtt. Külön kiemeljük az alábbi rendelkezéseket:
 A dohányzás tilalma: A versenyteremben, a lépcsőházban, a folyosón,
továbbá a mellékhelyiségekben a dohányzás és alkoholfogyasztás
szigorúan tilos. Ennek megszegéséért a büntetés alkalmanként negyed
topszkór.
 Mobiltelefon: Az MBSZ hivatalos versenyein a mobiltelefon és más
hasonló telekommunikációs célú eszköz (ide nem értve a kizárólag az
eredmények bevitelére használható, a versenyszervező által biztosított
eszközöket) használata a versenyteremben a verseny ideje alatt tilos. Az
ilyen készülékeket nem látható módon, lehalkított vagy kikapcsolt
állapotban be lehet vinni a versenyterembe, de ott elővenni, illetve
rendeltetésszerűen használni nem szabad. Amennyiben egy résztvevő a
fenti rendelkezést bármilyen módon megsérti, a tornavezető a
fordulóban első esetben ¼ topszkór , második esetben ½ topszkór,
minden további esetben 1 topszkór büntetést adjon a vétkesnek, és a
harmadik eset után jelentse a szabálysértést az MBSZ Elnökségének,
amely fegyelmi eljárást indíthat a vétkes ellen.
 Hangos vita, partielemzés: A verseny alatt a játékosoknak tilos hangos
beszédükkel zavarniuk a többiek játékát. Amennyiben bármely játékos
fennhangon beszél a verseny alatt a versenyteremben, a büntetés első
alkalommal ¼ topszkór, második alkalommal ½ topszkór, harmadik és
minden további alkalommal 1 topszkór, de ha egy másik asztalon emiatt
nem lehet lejátszani valamely leosztást, akkor legalább fél topszkór.
 A verseny folyamán a viselkedési szabályokra vonatkozóan a
Versenyszabályzatban részletesen leírt Zéró Tolerancia elvei kerülnek
alkalmazásra.
7. Kopogás, megállapodások magyarázata
A VSZ kopogásra vonatkozó elvei az irányadók azzal a kiegészítéssel, hogy 3NT
fölött is kötelező az ALERT kártya használata. Amennyiben egy játékosnak saját
vagy partnere licitjére kopognia kell, tegye az ALERT kártyát ellenfele licitjeinek
helyére, úgy hogy azt annak kelljen elmozdítania, ha licitálni szeretne. Minden
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más esetben az ALERT észre nem vételéből adódó félreértésért a felelősség az
ALERT-et alkalmazó játékost terheli.
7.1 Licitrendszer-korlátozások és konvenciókártya
Semelyik osztályban sem játszhatóak kimagaslóan mesterséges (sárga)
rendszerek, sem barna konvenciók, a II., III, és IV. osztályokban a piros
rendszerek sem. Az egyéni rendszert játszó párok licitrendszereinek használata
kizárólag a VSZ-ben leírt feltételek hiánytalan betartása esetén engedélyezett.
- A konvenciókártya használata piros rendszert játszó párok számára kötelező.
Az ilyen pároknak minden ellenfél előtt egy-egy példányt el kell helyezniük a
liciternyő mindkét oldalán. Ha egy piros rendszert játszó párnak ott van az – egy
vagy két – konvenciókártyája, de azt nem tartja az asztalon, azt a zsűri első
alkalommal figyelmeztesse, de abban a fordulóban minden további esetben
adjon 10% büntetést! A többi párnak a konvenciókártya használata nem
kötelező, de erősen ajánlott. Vitás esetekben azonban (például ha egy pár
bármelyik tagjának licitje vagy ellenjáték-jelzése eltér az ő vagy partnere
felvilágosításától, és ellenfelük emiatt zsűrit hív), akkor a zsűri automatikusan
ítéljen téves felvilágosítást a konvenciókártyával nem rendelkező pár ellen. A
konvenciókártyával nem rendelkező pár tehát a szokásos hátrányokat szenvedi
el.
A konvenciókártyákat elektronikus úton eljuttatva a VRB-hez kérhető a zsűritől
verseny előtt (legkésőbb a kezdés előtt fél órával) a helyszínen annak
kinyomtatása. Minden párnak lehetősége van konvenciókártyáját feltetetni a
szövetség honlapjára, de ez nem helyettesíti az asztalra kitett
konvenciókártyát. Ez a rendszer alkalmazása előtt legalább egy héttel
kötelező a piros rendszert játszó pároknak, és azoknak a pároknak, amelyek
licitjeik során, illetve jelzéseikben Magyarországon szokatlan módszereket
használnak. (Amennyiben a tornavezető úgy találja, hogy valamely pár
rendszerében ilyen elemek találhatók, szólítsa fel a párt konvenciókártyájának
Interneten való közzétételére, és ezt a zsűrikönyvben rögzítse). A
konvenciókártyát a VRB (vrb@bridzs.hu) címére kell elküldeni. A
Magyarországon szokatlan rendszert játszó párok nevezéskor nevük mellett egy
piros „A” betűvel jelöljék ezt.
További szabályok:
 1 NT induláshoz rendszer szerint legalább 10 figurapont kell;
 erős mesterséges licitet tilos blöffölni;
 az egyes magasságú színindulásokhoz 1-2. helyen legalább 10 FP vagy 18as szabály szerinti laperő szükséges;
 az erős 1 treff (vagy 1 káró) indulás nem lehet 13 FP-nál gyengébb.
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8. Speciális szabályok
8.1 Adatszolgáltatás, eredményszámolás
Az eredményeket Bridgemate-be rögzítjük, ezért az abba beírt eredmény
hivatalos, és mindkét pár felelős a helyes adatszolgáltatásért. A Bridgemate
kezelése É-D feladata, a beírt eredményt K-Ny-nak ellenőrzésre át kell adni, és
K-Ny-nak ellenőriznie kell. Amennyiben a Bridgemate-be rögzített eredmény
hibás, ezt haladéktalanul jelezni kell a tornavezetőnek, aki a hibát javítja. A
forduló befejezése után észlelt hibákat a tornavezetőnek és/vagy a verseny
főrendezőjének kell e-mailben jelezni a forduló utáni nap éjfélig. A hibás
eredményt az ellenfélnek is meg kell erősíteni. A bridgemate-ben az eredmény
beírása után láthatóak más eredmények, ezért, ha rosszul rögzítik a tokszámot,
egy még nem lejátszott parti eredményei válnak láthatóvá. Ilyenkor mindkét
pár a jogosulatlan információ miatt vétkes, és az adott leosztást nem játszhatja
le (40%-40%). A Bridgemate hibája esetén a tornavezető előírhatja szkórlapok
használatát is.
A tornavezető gondoskodik arról, hogy az eredmények a szövetség honlapjára
és a versenyterem hirdetőtáblájára felkerüljenek.
Nem megfelelő tokok lejátszása 50-50% büntetés mindkét párnak, és ha a
leosztást később nem tudják ugyanezen párok más ellenfél ellen lejátszani, a
leosztásra 40%-ot kapnak.
A tokok rossz helyre történő továbbítása 10% büntetés a helyben maradó
párnak vagy teljes vándorlás esetén É-D-nek.
Eltokolás, leosztás összezavarása 25% büntetés.
8.2 Holtverseny
Holtversenyt (ha a pontszám megegyezik) az alábbiak figyelembevételével kell
eldönteni, ebben a sorrendben:
- egymás elleni eredmény
- mezőnyérték: az osztály legjobb 6 párja ellen elért pontok összege
- ki volt kevesebbszer kimaradó.
9. Továbbjutás az Országos Párosbajnokságra
A KMR MP Párosbajnokság az Országos Párosbajnokság egyik selejtezője.
Az Országos Párosbajnokságon történő indulásra innen jogosultságot
szereznek:
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az I./A osztályból az 1-30. helyezett párok
az I./B osztályból az 1-16. helyezett párok
a II. osztályból az 1-8. helyezett párok
a III. osztályból az 1-4. helyezett párok
a IV. osztályból az 1-2. helyezett párok.

Az OPB-n háromtagú egységek nem indulhatnak. A KMR MP Párosbajnokságon
indult, a fenti eredmények valamelyikét elért háromtagú egységek bármely két
tagja együttesen nevezhet az OPB versenyére. A 2017. évi Országos
Párosbajnokság tervezett időpontja 2017. április 1-2. A versenyre történő
nevezés részletes szabályait és a Vidékbajnokságról történő bejutás feltételeit
annak kiírása fogja tartalmazni.
10. Feljutás és kiesés:
Az I./A osztályból kiesik az I./B osztályba 6 pár (27-32. helyezettek).
Az I./B osztályból felkerül az I/A osztályba 5 pár (1-5. helyezettek).
Az I./B osztályból kiesik a II. osztályba 6 pár (27-32. helyezettek).
A II. osztályból felkerül az I./A osztályba 1 pár (1. helyezett), I./B osztályba 4 pár
(2-5. helyezettek).
A II. osztályból kiesik a III. osztályba 6 pár (27-32. helyezettek).
A III. osztályból felkerül az I./B osztályba a győztes pár, II. osztályba 4 pár (2-5.
helyezettek).
A III. osztályból kiesettek száma a IV. osztályban az első fordulót befejezett
párok számának 5-tel osztott egész része + 1 pár. (kiesők = INT(indulók/5)+1)
11. Hiányzás
Minden párnak lehetősége van egy versenynapról hiányoznia. A hiányzást – a
verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében – jelenteni kell a VRB-nek emailen (vrb@bridzs.hu) vagy telefonon a verseny főrendezőjének legkésőbb a
verseny napján 16.00 óráig.
Ilyenkor az adott napra a hiányzó pár a versenyen elért saját átlagát kapja, de
legfeljebb 45%-ot. Határidőben be nem jelentett hiányzás esetén – kivéve az
igazolt vis maior eseteket – a hiányzó pár 40%-ot vagy a versenyen elért saját
átlagát kapja. Ellenfele a saját - adott fordulóbeli - átlagát kapja.
Ha egy pár másodszor is hiányzik, akkor ez a versenyből történő kizárását vonja
maga után. A kizárt pár előző eredményei érvényben maradnak. Bizonyos előre
nem látható körülmények miatt, előzetes bejelentés esetén a Versenyrendező
Bizottság engedélyezhet másodszori hiányzást is (betegség, hivatalos külföldi
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kiküldetés stb.) Második hiányzás esetén a pár legfeljebb 45%-t kap. Maximum
két játéknapról lehet hiányozni.
Különösen indokolt esetben vagy szövetségi érdekből (a Versenyrendező
Bizottság előzetes engedélyével) történő hiányzás esetén a pár kérelmezheti,
hogy számára a normál kimaradásért járó átlagnál kedvezőbb eredményt
állapítsanak meg. Ez a kedvezőbb eredmény a pár saját átlaga, de legfeljebb
50%. Az átlagokat a versenysorozat végén kell megállapítani.
12. Díjazás
Az I./A osztály győztes párja 2 db kupát, minden osztály 1-3. helyezettjei érmet
kapnak.
A bajnokság főrendezője: Bozzai Bence (vrb@bridzs.hu) +36-20-520-9998

Magyar Bridzs Szövetség
Versenyrendező Bizottság
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