Országos csapatbajnokság 2017.
KOMR csapatbajnokság osztályozók
Versenykiírás
A.

A Magyar Bridzs Szövetség az alábbi feltételekkel írja ki a 2017. évi Országos
csapatbajnokságot (OCSB):

Indulásra jogosultak:
1. A KMOR csapatbajnokság I./A osztály 1-6. helyezettje.
(E bajnokság utolsó versenynapja 2016. november 29.)
1.1. A bajnokság győztese közvetlenül az OCSB döntőjébe jut.
1.2. A bajnokság 2-3. helyezettjei közvetlenül az elődöntőbe jutnak.
1.3. A bajnokság 4-6. helyezettjei a középdöntőbe jutnak.
2. Az OCSB vidéki selejtezőjének 1-4. helyezettje.
(A selejtező 2016. november 26-27-én kerül megrendezésre.)
2.1.
2.2.

A bajnokság győztese közvetlenül az OCSB elődöntőbe jut.
A bajnokság 2-4. helyezettjei az középdöntőjébe jutnak.

A végleges listát az eredmények ismeretében tesszük közzé.
Az indulásra jogosult csapatok indulási szándékukat a főtitkár megkeresésére 2016.
december 20-ig e-mailben megerősíteni kötelesek!
A vidéki területi selejtezőkön OCSB indulási jogot nyerő csapat visszalépése esetén a vidéki
selejtező 5. helyezettje jogosult indulni. Ha valamely KMOR-bajnokságon jogosultságot
szerzett csapat nem él az indulási jogával, akkor a KMOR 7. helyezettje léphet a helyére.
Fenti esetekben legfeljebb a KMOR 7. helyezettje, ill. a vidéki selejtező 5. helyezettje
indulhat, több visszalépés esetén hiányos mezőnnyel kerül a verseny megrendezésre. (A
visszalépő csapat helyére az adott selejtező csapatai rendre előre sorolódnak.)
Az OCSB-n csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékosok indulhatnak.
Az OCSB-re pótnevezés nem lehetséges, azaz az indulásra jogot szerző csapatok a részvételt
kiharcoló – a területi versenyre benevezett – játékosokból állhatnak (kivéve a jogosultságot
szerzett vidéki csapatok kizárólag a vidéki területi selejtezőre benevezett, de ott más
csapatban jogosultságot nem szerzett játékosokat a 7-es létszámkorlátig pótnevezhetik).
A verseny lebonyolítása (összhangban az 1. sz. melléklet ábrájával):
Színhely: az MBSZ versenyterme, Budapest, XII., Böszörményi út 20-22.
I.

Első hétvége: középdöntő, kvalifikáció az elődöntőre " Q "
2017. január 14-15. (szombat-vasárnap)
Mindkét napon 5x12 leosztásos körmérkőzés, az első napon irányított sorsolással az 1.
melléklet szerint – a táblázatban a két félidős mérkőzés első felében az elöl álló a
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„hazai” csapat, és ül le előbb –, a másodikon az első napi eredmények alapján – a 24
leosztásos VP skála alapján sorba rendezve – egyre erősebbek párosításával:
a „hazai” csapat az első napi „vendég”
2.nap I. ford.
1–2
3–5
2.nap II. ford.
1–3
2–6
2.nap III. ford.
1–4
2–3
2.nap IV. ford.
1–5
2–4
2.nap V. ford.
1–6
2–5

4–6
4–5
5–6
3–6
3–4

A végeredmény a két 12 leosztásos forduló összeszámításával, azaz 24 leosztásos
skálán kerül a győzelmi pont (VP) kiszámításra.
A 12 leosztásos fél mérkőzésen nem lehet cserélni.
Az 1-3. helyezett továbbjut a középdöntőbe (Q1, Q2, Q3).
Holtverseny csak a továbbjutást jelentő 1-3. helyen (helyért) kerül eldöntésre,
elsősorban az egymás elleni, másodsorban a továbbjutók elleni eredmény alapján.
Időrend:
2017. január 14. szombat
I. ford.: 10:00-11:35; II. ford.: 11:45-13:20; (ebédszünet min. 2 óra)
III. ford.: 15:20-16:55; IV.ford.:. 17:05-18:40; V. ford.: 18:50-20:25.
2017. január 15. vasárnap
I. ford.: 9:00-10:35; II. ford.: 10:45-12:20; III. ford.: 12:30-14:05;
(ebédszünet min. 2 óra); IV.ford.:. 16:05-17:40; V. ford.: 17:50-19:25.
Ha valamely csapat vasárnapra nem áll ki, akkor az első napi eredményei 12
leosztásos skálán értékelendők. (A csapat a versenyből kizárásra kerül.) Ha
valamely csapat nap közben visszalép
 ha ez szombaton történik, valmennyi eredménye törlődik
 ha ez vasárnap történik, ellenfelei – az első napi tényleges IMP eredmény
mellé – az alábbi 3 lehetőség közül a legkedvezőbbet kapják:
o leosztásonként 2 IMP
o saját IMP átlaguk a lejátszott 12 leosztásos szegmenseken
o a visszalépő IMP átlagának (–1)-szerese a lejátszott 12 leosztásos
szegmenseken.
(utóbbiaknál a hagyományos matematikai kerekítéssel: x,5=^)
II.

Második hétvége: elődöntő, kvalifikáció a döntőre " ED "
2017. február 4-5. (szombat-vasárnap)
A lebonyolítás és az időrend azonos az középdöntőével, a szombati sorolás a melléklet
szerint.
Az 1-3. helyezett továbbjut a döntőbe (KD1, KD2, KD3).
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III.

Harmadik hétvége: döntő
2017. március 4-5. (szombat-vasárnap)
Mindkét napon 3x20 leosztásos körmérkőzés. A melléklet szerinti párosítással, azaz az első
fordulóban előre meghatározottan, vasárnap az első napi eredmények alapján. A
végeredmény a két 20 leosztásos mérkőzést külön értékelve, azaz 20 leosztásos skálán kerül
a győzelmi pont (VP) kiszámításra a 6 forduló alapján.
A nyílt teremben 10 leosztás után lehet játékost cserélni
Időrend:
2017. március 4. szombat
I.
ford.:
10:00-12:40;
II.
2 óra); III. ford.: 17:30-20:10.
2017. március 5. vasárnap

ford:

12:50-15:20

(ebédszünet

min.

IV. ford.: 9:00-11:40; V. ford.: 11:50-14:20; (ebédszünet min. 2 óra); VI.ford.:.
16:20-19:00.
Holtverseny esetén elsősorban az egymás elleni eredmény, másodsorban a teljes IMP
különbség dönt.
Ha valamely csapat vasárnapra nem áll ki, úgy első napi eredményei érvényben maradnak. (A
csapat a versenyből kizárásra kerül.) Ez esetben – ellenfelenként ugyanúgy 20 leosztásos –
hármas mérkőzéseken kerül a második nap lebonyolításra.
Általános szabályok
A versenysorozatra a Nemzetközi Bridzs Szövetség (WBF) által kiadott „A VERSENYBRIDZS
SZABÁLYAI 2007” érvényes. Az abban, ill. jelen kiírásban nem szabályozott kérdésekben a
hatályos magyar Versenyszabályzat az irányadó.
Nyomatékosan érvényesek a Zéró Tolerancia szabályai, melyek megszegéséért a
tornavezető mérlegelés nélkül köteles büntetést kiszabni.
A csapatok kötelesek minden forduló után az eredményeket aegymással és a zsűrivel
egyeztetni. Az egyes fordulók után 10 perccel a Bridgemate-be írt eredmény hivatalossá
válik, azon csak egy esetleges óvás esetén lehet módosítani.
Licitrendszer-korlátozások, konvenciókártya: Licitrendszer és konvenció korlátozások
nincsenek, de sárga vagy piros rendszert, ill. barna konvenciót alkalmazó párok számára
kötelező, a többieknek ajánlott rendszerüket legkésőbb a játéknapokat megelőzően
legalább két héttel e-mailben csatolva elküldeni ellenfelüknek a jogosultakat közlő kiíráskiegészítésben megadott címére és a vrb@bridzs.hu címre.
Óvás: minden fordulót követően 10 percen belül nyújtható be. A tornavezető lehetőleg a
nem érintett résztvevőkből jelöl ki óvási bizottságot; ennek hiányában internetes skype-os
bizottság is alkalmazható.
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Késés, lassú játék: türelmi idő 20 perc – ezután a mérkőzések lejátszottnak tekintendők (a
ki nem álló csapat ellenfelének pontszámítása a fenti I. pontban leírtak szerint). A türelmi
időn belüli késésért 5 percenként automatikusan 0,25 VP büntetés jár (csak a vétkes
csapatnak), de a leosztásokat lehetőség szerint le kell játszani. A kiírt játékidőben le nem
játszott leosztásokért további +3/–3 IMP-t kapnak a csapatok. A hivatalos játékidő vége
előtt 2 perccel leosztás nem kezdhető. Amennyiben a félidő/játékidő végén egy asztal
nem tudja a rendelkezésre álló idő alatt befejezni a számára előírt leosztásokat, úgy a
tornavezető az el nem kezdett leosztás(oka)t ne engedje lejátszani (de ha a másik asztalon
ezekben már szélsőséges eredmény született, akkor a vétkes pár megbüntetése mellett
ítéljen módosított eredményt), és vizsgálja meg a késés okát. Amennyiben a késésért az
egyik pár okolható (például a játék elején késett, vagy az egyik pár elvállalta a lassú
játékot, vagy dohányzás miatt a pár vagy az asztal elhagyta a játékasztalt – és ezzel a játék
folyamatossága megszakad –, vagy a tornavezető figyelte a játékot, és az egyik pár több
időt használt el, mint a másik), akkor ennek a párnak a csapata le nem játszott
leosztásonként 3 IMP büntetést kap, amit ellenfele megkap. Amennyiben egyik pár sem
vállalja a lassú játékot, és nem lehet megállapítani, melyik pár okolható az időtúllépésért,
úgy adjon mindkét csapatnak 0,5-0,5 VP alapbüntetést, továbbá minden le nem játszott
leosztásért mindkét félnek –3 IMP-t – ezzel mindkét csapat eredményét külön kell
kiszámolni. A késésért kapott büntetések az adott mérkőzés eredményébe számítandóak.
Helyettesítés: mérkőzésenként legfeljebb 2 leosztásra rövid helyettesítés akkor
lehetséges, ha a csapatba benevezettek közül csak 3 van jelen, de a mérkőzések utolsó 2
leosztásában ez nem lehetséges. A tornavezető nem helyettesíthet.
Az OCSB-re a Magyar Bridzsszövetség Versenyszabályzata – beleértve a zéró toleranciát –
és a nemzetközi szabályok érvényesek (Ideértve a "WBF General Conditions of Contest,
2007"). Minden pár köteles két gondosan kitöltött konvenciókártyát elhelyezni a játék
megkezdésekor az asztalon.
Nevezési díj: (a korábbi évektől eltérően) az OCSB-re a budapesti csapatok egyszeri
20.000 Ft nevezési díjat fizetnek, míg a vidéki csapatok nevezési díj nélkül játszhatnak és
költségtérítést kapnak a fővárostól való távolságuktól függően – annyiszor, ahány
hétvégén játszanak. Utóbbi mértékét Magyar Ádám főtitkárral kérjük egyeztetni.
A résztvevők tudomásul veszik a verseny BBO közvetítésének lehetőségét, és ehhez a
tornavezetőnek esetlegesen kisebb időpont módosítási jogát.
B.

2016. évi KMOR csapatbajnokság osztályozók
Az alábbi mérkőzésekre kerül sor
I./A osztály 10. helyezett – I./B osztály 3. helyezett
I./B osztály 13. helyezett – II. osztály 4. helyezett
II. osztály 14. helyezett – III. osztály 3. helyezett
Az érintett csapatokat a KMOR csapatbajnokság befejezése (nov. 29.) után határozzuk
meg.
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A csapatok kizárólag a 2016. évi KMOR bajnokságba benevezett játékosaikat
szerepeltethetik. A mérkőzések 32 leosztásosak, és 1 IMP különbség is dönt. IMP
egyenlőség esetén 4 leosztásos hosszabbítás, ha ezután is döntetlen, akkor a 36 leosztás
totálpontja dönt. Ezen túlmenően a KMOR CSB versenykiírásában foglalt szabályok
érvényesek – lásd: http://bridzs.hu/upload/files/MP_kiiras_201617.pdf;
továbbá óvásra és késésre a fenti A pontban leírtak). A licitrendszer korlátozások
tekintetében az alacsonyabb osztályra előírtak az érvényesek.
Időrend:
2017. január 14. szombat* 15:30–17:40 1-16 leosztás;
17:50–20:00 17-32 leosztás.
*a csapatok ezen időponttól közös megegyezéssel eltérhetnek, de a mérkőzések csak az
MBSZ versenytermében játszhatók le legkésőbb 2017. március 5-ig, a verseny
főrendezőjének előzetes – a fent kiírt időpontot megelőző – írásos tájékoztatása mellett.
Nevezési díj az osztályozókra nincs.
Mindkét verseny főtornavezetője Magyar Ádám (tel.: 30 307 9827)
főrendezője Kovács András (70 466 4112).
Melléklet: 1.sz. – a lebonyolítás ábrája.
MBSZ VRB
Budapest, 2016. november

5

