
2017. évi országos MP párosbajnokság döntő, szuperdöntő – VERSENYKIÍRÁS 

 
A Magyar Bridzs Szövetség 2017-ben is megrendezi az országos MP párosbajnokságot 
(továbbiakban: OPB). A 2017. évi országos MP párosbajnokság a korábbi évekhez hasonlóan 
döntőből és szuperdöntőből áll, azonban már szokásosan a döntő csak egy napos, 
szombaton, a szuperdöntő vasárnap 12-12 párral: A és B döntő. 

1.  A döntőben való indulásra jogosultak 

Az országos MP párosbajnokságon való indulásra az alább felsorolt módokon lehet jogot 
szerezni. A versenyen maximum 64 pár indulhat (a továbbiakban létszámkeret). 
 
1.1  A KMR MP bajnokság kiírása szerint a KMR MP helyezések alapján a 2016-2017. téli KMR 
MP bajnokságon jogot szereztek: 

-  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. 
 
1.2       A 2017. 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. 
 
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 2016. év végi Örök mesterpontlista alapján 
Mindkét játékosnak a 2016. év végi „Örök” mesterpontja legalább 1000. 
 
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 amennyiben egy benevezett pár nem jelenik meg, e párral nem 
lehet páratlan számú induló (azaz a feltételes elfogadás a döntő megkezdéséig 



visszavonható). 
 
A nevezők besorolása 
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, 
majd a vidéki selejtezőből bejutottak, utána az ifjúsági játékosok, majd a vidéki egyesületek 
2-2 szabad nevezése. 

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: 2017. április 1-2. 
 
A fordulók időpontjai: 
Döntő: 
2017. április 1. szombat: 1. ford. 10:00-14:30 
2017. április 1. 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 (elsősorban) minden ellenfelével játsszon és (másodsorban) 
minden leosztást lejátsszon. A döntő egyes fordulóiban a leosztásszám várhatóan nem 
kevesebb mint 26 és nem több, mint 34. 
 
Szuperdöntő két csoportban („A” és „B”): 2016. április 2. vasárnap 10:00. 
 
Az „A” szuperdöntőbe jutott párok (12) az alábbi előnyökkel indulnak (%): 
Az n-edik pár előnyének mértéke, Mitchell-pontban: 
En=(dn-d12)/100*szleo*sztop, ahol: 
dn az n-edik pár döntőbeli százalékos eredménye, 
szleo a szuperdöntő leosztásszáma (44), 
sztop a szuperdöntő topszkórja egy partiban (10). 
 
A szuperdöntőt 2 fordulóban rendezzük. A két forduló között 90 perc szünet lesz. 
A fordulók Howell mozgatással és ellenfelenként 2 leosztással kerülnek lejátszásra. 
 
A versenyre nevező párok kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha bejutnak a szuperdöntőbe, 
ott el is indulnak. Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül. 
 
Aki az A döntőtől visszalép – vis maior kivételével –, az nem kaphat mesterpontot és a jövő 
évi OPB MP versenyen nem indulhat el! 
 
A B döntőben (ugyanolyan rendszer, mint az A döntő, 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 döntő 12 párnál kevesebbel nem kerül megrendezésre. 
 
Visszalépés esetén az addigi eredmények helyben maradnak! 



 
Díjazás: az I-III. helyezett kupa/érem díjazásban részesül, továbbá szponzori felajánlás esetén 
pénzdíjakat is osztunk, ezek mértékét legkésőbb a verseny előtt egy héttel a VRB közzéteszi. 
 
3.  Nevezés 
Nevezési határidő 2017. március 29., szerda 23:59. 
Nevezési cím: vrb@bridzs.hu 
Nevezési díj: 8.000 Ft/pár 
 
Az ifjúsági játékosok 50%, a 20 alattiak 75% kedvezményt kapnak, azaz a pár nevezési díja 
egyénekre bontva számított, így arányosan csökken. (Pótnevezés esetén ezt csak befizetés 
kiegészítéssel lehet és kell korrigálni, visszatérítés nincs.) 
Csak érvényes MBSZ versenyengedéllyel rendelkező játékosok nevezhetők. 

Az OPB döntőre a nevezés nem automatikus, a KMR MP helyezés alapján bejutottaknak is 

ismételten nevezniük kell! 

Páratlan nevező esetén, a várólistán legelső pár nevezése elfogadható (értesítési határidő: 

csütörtök este) 

 

4.  Általános feltételek 

Valamennyi verseny (döntő, szuperdöntő) MP értékelésű, kimaradó eredmény nélkül. 

A döntőbeli kimaradásért saját forduló átlag jár, a szuperdöntőben a teljes napi átlag! 

A döntő helyszíne: az MBSz Böszörményi úti versenyterme. Liciternyő (screen) használata 

kötelező. A verseny folyamán a viselkedési szabályokra vonatkozóan a Verseny 

Szabályzatban részletesen leírt Zéró Tolerancia elvei kerülnek alkalmazásra. 

Holtverseny esetén elsősorban az egymás elleni eredmény, másodsorban az adott 

szakaszban az 1-6. helyezett elleni eredmény dönt. 

Játékidő: a 2 leosztásos fordulóra 15, a 3 leosztásos fordulóra 22, a 4 leosztásos fordulóra 28 

perc. A teremvezető a forduló játékidejének lejárta előtt 2 perccel meg nem kezdett 

leosztásokat automatikusan törli; amennyiben a vétkes megállapítható, a késésnél 

alkalmazott büntetés, amennyiben nem, 40%/40% MP kiosztásával. 

A játék kezdetekor nincs várakozás idő, minden megkezdett 7 perc után egy leosztást törölni 

kell. A vétkes párnak 40%-ot, a vétlen párnak 60%-ot kell megítélni leosztásonként. Ha egy 

pár a forduló 4*2., ill. 3*3. leosztásáig nem érkezik meg, a versenyből törölni kell addigi 

eredményei meghagyásával. 

Késés, rosszullét esetén az ellenfél tájékoztatása mellett rövid (30 leosztásonként 2 

leosztásos) helyettesítés megengedett, és ezt be kell jelenteni a zsűrinek! Helyettes a 

versenyre nem nevezett játékos lehet, a zsűri nem helyettesíthet. Hosszú helyettesítés nem 

megengedett. 

A tokok továbbadásáért a helyben maradó pár, Howell mozgatásnál É-D a felelős. 

Nem megfelelő tok lejátszása: ha emiatt valamely asztalon nem tudják szabályosan 

lejátszani, a vétkes pár 40%-ot, a vétlen 60%-ot kap az adott leosztásra. 

A tokok rossz helyre történő továbbítása: 40% büntetés a helyben maradó párnak vagy - ha 

mindkét pár mozog - É-D-nek. 

Óvás: a verseny tornavezetője a döntő és a Szuperdöntő minden fordulójának kezdetén 

Óvási Bizottságot jelöl ki. Óvás nyújtható be az egyes fordulók befejezését követő 10 percen 
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belül írásban a teremvezetőknél 5000 Ft óvási díj egyidejű befizetése mellett. Az óvásban 

érintettek a tornavezető által meghatározott, a verseny folyamatosságát biztosító ésszerű 

időpontban az óvás tárgyalásán előadhatják álláspontjukat. 

Az egyes fordulók kihirdetett eredményét kifogásolni a következő forduló megkezdéséig, az 

egyes szakaszok (döntő, szuperdöntő) utolsó fordulójának eredményét a kihirdetéstől 

számított 10 percen belül lehet. Ezután csak az óvás alatt lévő eredmények változhatnak. 

A versenyzők nevezésükkel a verseny lehetséges internetes közvetítéséhez hozzájárulásukat 

adják; továbbá tudomásul veszik, hogy a közvetítés érdekében a versenyrendezőség egyes – 

elsősorban az időpontokat érintő – feltételeket jogosult megváltoztatni. 

 

5.  Versenyszabályok 

A versenyre a jelen kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Kontrakt Bridzs Nemzetközi 

Versenyszabálya (2007.) és a liciternyőre vonatkozó kiegészítése (lásd honlap), valamint az 

MBSZ Versenyszabályzata érvényesek. 

 

5.1  Licitrendszer korlátozások és konvenciókártya 

- A versenyen sárga rendszerek, valamint barna konvenciók nem játszhatók. 

- 1NT induláshoz rendszer szerint minimum 10 figurapont kell. 

- Erős mesterséges licitet blöffölni tilos. 

- Az egyes magasságú színindulásokhoz 1-2. helyen 18-as szabály szerinti laperő vagy 10 

figurapont szükséges (VSz). 

- 3NT fölött is kötelező a kopogás. 

 

5.2  Dohányzás és mobil kommunikációs eszközök használatának tilalma 

A versenyteremben, az előtérben, a lépcsőházban és a mellékhelyiségben a dohányzás 

szigorúan tilos. A vétkes büntetése: 25%, mely büntetést a teremvezető ismétlődéskor újra 

köteles kiróni. 

Szintén 25% büntetéssel sújtandó a dohányzásból késve történő visszaérkezés. 

 

5.3 Mobiltelefon: A versenyterem területén tilos a mobiltelefonok és egyéb mobil 

kommunikációs eszközök (a továbbiakban együttesen: mobil eszköz) bármilyen szintű és 

módú használata.Ha valakinek a mobil eszköze megszólal, sms vagy üzenet fogadására 

hangjelzést ad, büntetése első alkalommal 1 IMP, minden további esetben 3 IMP. Ha valaki a 

készülékébe sms-t, üzenetet vagy egyéb tartalmat gépel  büntetés első alakalommal 2 IMP, 

minden további esetben 4 IMP.Tilos a mobileszközt a játékasztalon tartani, még kikapcsolt 

állapotban is. A mobil eszközt a zsűri felszólítására el kell távolítani az asztalról.A VRB 

javasolja a készülékek kikapcsolását. Amennyiben valakinek fontos üzenete, telefonja 

várható, javasoljuk a mobil eszközt a hang kikapcsolása mellett rezgő üzemmódban a 

zsebben/táskában tartani, és amikor mód nyílik rá, a versenyteremből távozni és az ügyet a 

termen kívül elintézni.Vis major esetben (gyerekszülés stb.) előzetes bejelentés alapján, a 

zsűri engedélyezheti a rezgő állapotban lévő mobil eszköz játékasztalon történő tartását. 



5.4 Tálca levétel: Amennyiben az asztalnál ülő mind a négy játékos egyetért, a tálca levehető 
az asztalról. Azok a játékosok akik leveszik a tálcát fokozottan figyeljenek az eltokolások 
kiküszöbölésére. 

 
A verseny főrendezője: Bozzai Bence 
Email: vrb@bridzs.hu 
T: 06205209998 
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