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2016. évi Országos IMP Párosbajnokság döntő, szuperdöntő 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 
A Magyar Bridzs Szövetség idén is megrendezi az Országos IMP Párosbajnokságot. A 2016. évi 

Országos IMP Párosbajnokság döntőből és szuperdöntőből áll, a döntő szombaton, a szuperdöntő 

vasárnap 12-12 párral „A” és „B” döntővel. 

 

1. A döntőben indulásra jogosultak 

 
Az Országos IMP Párosbajnokságon való indulásra az alább felsorolt módokon lehet jogot szerezni. A 

versenyen maximum 64 pár indulhat (a továbbiakban létszámkeret). 

 

1.1  A KMR IMP bajnokság kiírása szerint a KMR IMP helyezések alapján 

 
A 2016. tavaszi KMR IMP versenyen jogot szereztek az indulásra a 2016. évi Országos IMP 

Párosbajnokság (továbbiakban: OIMP) döntőjében 

 

  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 OIMP-n háromtagú egységek nem indulhatnak! 

A KMR IMP párosbajnokságon indult, a fenti eredmények valamelyikét elért háromtagú egységek 

bármely két tagja együttesen nevezhet az OIMP versenyére. 

 

1.2  A 2016. évi vidékbajnokságon legalább 50%-os eredményt elért párok 

 

1.3 Ifi párok létszámkerete alapján 

 
Az ifi kapitányok nevezhetnek 4 ifi (26 év alatti) párt, a pár mindkét tagjának 26 év alattinak kell 

lennie a verseny időpontjában. 

Ifi az, aki 2016. december 31-ig tölti be a 26 éves kort. 

 

1.4 Vidéki párok létszámkerete alapján 

 
Minden vidéki egyesület nevezhet egyesületenként 2-2 párt. Az adott pár egyik tagjának kell a párt 

nevező egyesület tagjának lennie, de a pár mindkét tagjának vidéki egyesülethez kell tartoznia. Vidéki 

egyesületnek számít a vidéki párok létszámkerete szempontjából minden, nem a Közép-Magyarországi 

Régióhoz tartozó egyesület. 

 

1.5  A 2015. év végi Örök mesterpontlista alapján 

 

Mindkét játékosnak a 2015. év végi „Örök” mesterpontja legalább 1000. 
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1.6 A nevezők besorolása 

 

Kizárólag páratlan számú jogosult nevezése esetén a verseny főrendezője. ill. a döntő reggelén a 

tornavezető jogosult egyetlen fenti feltételeket nem teljesítő pár nevezésének feltételes elfogadására –

de ha egy benevezett pár nem jelenik meg, e párral nem lehet páratlan számú induló (azaz a feltételes 

elfogadás a döntő megkezdéséig visszavonható). 

 
Amennyiben a nevezők száma több mint 64, úgy az alábbi prioritási sorrend érvényes: 

 

  elsőként az 1.1 alapján jogot szerzettek kapnak besorolást (maximum 54 pár) a döntőre 

  a vidéki selejtezőből bejutottak a második prioritás 

  az ifjúsági játékosok a harmadik prioritás 

  a vidéki 2-2 szabad nevezés a negyedik prioritás 

  A létszámkeret erejéig az 1.5 pontban leírtak szerint nevezők kapnak lehetőséget az indulásra, 

a pár „Örök” mesterpont átlagának sorrendjében. 
 

2. Helyszín, időpontok, lebonyolítás, díjazás 

 
Az országos döntő és szuperdöntő időpontja: 2016. október 8-9. 

Nevezési határidő 2016. október 4, kedd 24:00. 

 

A fordulók időpontjai: 

 

Döntő: 2016. október 8. szombat: 1. ford. 10:00-14:30 

2016. október 8. szombat: 2. ford. 16:30-21:00 

 

A döntő pontos lebonyolítási rendjét a nevezők számának ismeretében alakítja ki a VRB. Cél, hogy 

minden pár lehetőleg minden leosztást lejátsszon. A döntő egyes fordulóiban a leosztások száma 

várhatóan nem kevesebb, mint 26 és nem több, mint 34. 

 

Szuperdöntő két csoportban („A” és „B”):  2016. október 9, vasárnap:  9:30-12:30 és 14:00-16:30 

       

Az „A” szuperdöntőbe jutott párok (12) az alábbi előnyökkel indulnak: 

1.: 20 IMP; 2.: 17 IMP; 3.: 15 IMP; 4.:13 IMP; 5.: 11 IMP; 6.: 9 IMP; 7.:7 IMP; 8:5 IMP; 9.:3 IMP; 

10.:2 IMP; 11.:1 IMP; 12.:0 IMP. 

 

A szuperdöntőben 11 fordulós teljes körmérkőzést rendezünk, barométer rendszerben, Howell 

mozgatással, fordulónként 4 leosztással, a hatodik forduló után 90 perc szünettel. 

 

A versenyre nevező párok kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha bejutnak a szuperdöntőbe, ott el is 

indulnak. Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül. 

 

Aki azt „A” szuperdöntőtől visszalép –vis maior kivételével–, az nem kaphat mesterpontot, és a jövő 

évi OPB IMP versenyen nem indulhat el! 

 

A „B” szuperdöntőben (ugyanolyan rendszer, mint az „A” szuperdöntő, de előny nincs) 12 pár 

indulhat, ha valaki nem vállalja, csak a 25. helyezett mesterpontját kaphatja, és a következő léphet a 

helyébe, de a „B” szuperdöntő 12 párnál kevesebbel nem kerül megrendezésre. 

 

Visszalépés esetén az addigi eredmények helyben maradnak! 

 

Díjazás: az I-III. helyezett kupa/érem díjazásban részesül. 
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3. Nevezés módja és nevezési díj 

 
Nevezési határidő 2016. október 4, kedd 24:00. 

Nevezési cím: vrb@bridzs.hu 

Nevezési díj: 8000 Ft/pár. 

Ha a pár mindkét tagja 26 év alatti, az MBSZ 50% kedvezményt biztosít. 

Csak érvényes MBSZ versenyengedéllyel rendelkező játékosok nevezhetők. 
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