
U21 Válogatóverseny 2021 

Versenykiírás 
A Magyar Bridzs Szövetség (továbbiakban MBSZ) válogatóverseny ír ki a 2022-ben 

megrendezésre kerülő 28. Ifjúsági Európa-bajnokságra az alábbi feltételek szerint: 

1. A válogatóversenyre kizárólag 2001. január 1-én, vagy később született játékosokból 

álló párok nevezhetnek. (Tekintettel arra, hogy az EBL dönthet korengedmény mellett – 

mely november közepén esedékes –, az MBSZ itt nem a 2002. január 1-es kitételt 

alkalmazza.) 

2. A válogatóverseny végén a legjobb 6 eredményt elért pár kerül a válogatott felkészülési 

keretbe. Az indulók közül a 3 pár válogatott játékos kiválasztása a felkészülés során 

(edzés, versenyek) nyújtott teljesítmény (valamint az EBL végleges korhatára) alapján 

az U21-es kapitány által történik. 

3. A nevezésnek tartalmaznia kell a nevező játékosok  

a. Nevét 

b. Születési idejét 

c. E-mail címét 

d. BBO felhasználónevét 

e. valamint a párok WBF szabványnak megfelelő konvenciókártyáját 

4. Nevezni az u21bridzs@gmail.com címen lehet. 

5. Nevezési határidő (az élő szakaszra): 2021.11.19.  

6. A válogatóversenyre a nevezés díjtalan. 

7. Helyettesítés (akár rövid is) csak előzetes szövetségi kapitányi engedéllyel megengedett 

kizárólag vis maior esetben. 

8. Partnercserére, illetve 3, vagy több fős nevezésre a versenysorozat során nincs 

lehetőség. 

A lebonyolítás rendje 

A válogatóverseny két szakaszból áll. A két legjobb online eredmény és a négy élő forduló 

súlyozott összege adja a végeredményt.  

1. Online szakasz 

A BBO felületén 3 MP párosversenyt rendezünk (22-28 leosztás/verseny), mely során minden 

résztvevő köteles a Discord felületén videokamerával csatlakozni az aktuális asztalhoz. Ezeken 

az indulás ajánlott, de nem kötelező. A versenyek után online partielemzést tart az U21-es 

kapitány. 

A versenyek időpontjai: 

1. 2021.10.03. 16:00 

2. 2021.10.17. 16:00 

3. 2021.11.14. 16:00 
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Minden fordulóra a megelőző este 20:00-ig e-mailben az u21bridzs@gmail.com címen kell 

regisztrálni. 

A pontos lebonyolítási forma a nevezés lezárulta után kerül megállapításra. 

Az Online szakasz eredménye 

Az online szakaszból a párok carry-overt (továbbiakban c/o) visznek az élő szakaszba, melynek 

alapja a párok által elért két legjobb helyezés. 

A két helyezés százalékának átlaga alapján a hagyományos módon számítunk c/o-t – ahol a 

teljes online szakasz egy fordulónak felel meg – azaz ha az első és utolsó pár között a 

különbség X%, akkor az első pár c/o-ja 

X%*<élő szakaszbeli topszkór>*<egy élő szakaszbeli forduló leosztásszáma>, 

míg az utolsóé 0. 

2. Élő szakasz 

2021.11.26-28 között 3 napos MP párosversenyt rendezünk az MBSZ Versenytermében. 

 

A pontos lebonyolítási forma a nevezés lezárulta után kerül megállapításra, a várható 

menetrend a következő: 

november 26, péntek: egy forduló 17:30-tól, 32 leosztás 

november 27, szombat két forduló: 10:00-tól és 16:30-tól 2*32 leosztás 

november 28, vasárnap: egy forduló 10:00-tól, 32 leosztás 

A válogatóra a Kontrakt Bridzs Nemzetközi Versenyszabályai (2017) továbbá a Magyar Bridzs 

Szövetség Versenyszabályzata érvényesek. Minden fordulóban kötelező a screen használata. 

A verseny kártyával és licitdobozzal kerül megrendezésre. 

Az Élő szakasz c/o-val kalkulált végeredménye egyben a válogatóverseny 

végeredménye. 

 

Az élő szakasz során minden hatályos járványügyi szabályozást be kell tartani, ide értve az 

állami, illetve szövetségi határozatokat is. Amennyiben a verseny nem rendezhető meg a 

szabályoknak megfelelően, a szövetségi kapitány és a rendező jogosult a kiírásban foglaltakat 

megváltoztatni úgy, hogy a verseny megrendezhető legyen. 

 

A verseny rendezője: Magyar Ádám 

 

Budapest, 2021. szeptember 22. 

MBSZ 
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