REGULAMIN
WTORKOWY CYKL TURNIEJÓW BRYDŻLIGA OSTRÓW MAZOWIECKA SEZON 2016/2017
RODZAJ TURNIEJÓW
1) Turnieje Par zwane dalej BRYDŻLIGA Ostrów Mazowiecka.

I.

ORGANIZATOR
1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

II.

TERMINY TURNIEJÓW
1) Turnieje organizowane są we wtorki, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy oraz
ewentualnych imprez w obiekcie MOSiR, o których Organizator będzie informował
zainteresowanych.
2) Czas rozpoczęcia turnieju godz. 1800.

III.

UCZESTNICY ROZGRYWEK
1) Do BRYDŻLIGI zgłaszać się mogą wszyscy chętni, warunkiem jest ukończony 18 rok życia.
2) Zachowanie się uczestników turniejów:
a. - w czasie rozgrywania turniejów należy przestrzegać zasad fair play,
b. - po zauważeniu jakiejkolwiek nieprawidłowości przy stole należy wezwać Sędziego,
c. - samowolne poprawianie nieprawidłowości i wymierzanie kar jest niedozwolone,
d. - należy wystrzegać się grubiańskiego, prostackiego i głośnego zachowania.
3) Przystąpienie do gry jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu Obiektu MOSiR.

IV.

V. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJÓW
1) Zapisy przyjmowane są do godziny 18 00 w miejscu rozgrywek. Sposób przydzielania
numerów startowych określa sędzia zawodów.
2) Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe o dopuszczeniu do turnieju decyduje kolejność
zgłoszeń.
VI. WARUNKI LOKALOWE
1) MOSiR ul. H. Trebickiego 10, Sala szkoleniowa 2 – 4A (II piętro)
2) Na sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
VII.

SYSTEM ROZGRYWEK
1) Wtorkowy cykl turniejów jest turniejem jednosesyjnym, rozgrywanym w zależności
od ilości uczestników.
2) Turnieje rozgrywane są na „MAX’y”.
3) Licytacja z użyciem kaset licytacyjnych, ze wszystkimi tego konsekwencjami
(alertowanie i stopowanie odzywek). W turniejach wolno stosować systemy
licytacyjne „zielone” i „niebieskie”

4) Zabrania się stosowania otwarć blefowych.
5) BRYDŻLIGA Ostrów Mazowiecka rozgrywana będzie w systemie challenge’u
rocznego.
VIII. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
1) Uczestnicy „BRYDŻLIGI” wnoszą opłatę w wysokości 100 zł (brutto) od zespołu (pary).
2) Uczeń szkoły dziennej średniej może startować w turnieju bezpłatnie (spełniający warunek
pkt.5 niniejszego regulaminu)
3) Uczestnikom rezygnującym z udziału w turniejach oraz uczestnikom usuniętym nie
przysługuje zwrot wpisowego.
4) Organizator z pozyskanych środków opłaca m. In., sędziego, ponosi koszty związane z
prowadzeniem turniejów oraz funduje nagrody dla trzech najlepszych zespołów w
klasyfikacji (np. puchary, medale lub nagrody rzeczowe).
IX. 11. SĘDZIOWANIE TURNIEJU
1) Obsadę sędziowską turnieju zapewnia Organizator.
2) Sędzia jest odpowiedzialny za informację o sposobie liczenia turnieju, sprawne
prowadzenie turnieju, właściwą atmosferę na sali gry, przestrzeganie przepisów, liczenie
wyników turnieju i naliczenie zawodnikom należnych punktów.
3) Sędzia jest zobligowany przekazać organizatorowi wyniki turnieju w formie papierowej lub
elektronicznej do 48 godz. po zakończeniu zawodów
X.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1) Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w
niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz
Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim
powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów,
robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z
uczestnictwem w BrydżLidze na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom,
i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym
świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały,
wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu,
gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być
wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich
innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez
Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik

przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych
z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji
biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty
z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek
opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik
udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej
licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w
dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego
Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

W kwestiach nie uwzględnionych w Regulaminie decyzję podejmuje Sędzia BrzydżLigi
lub Organizator

