Válogatóverseny – 2022.
Az European Bridge League (EBL) 2022. nyarán csapat Európa Bajnokságot rendez
(várhatóan Madeirán). A versenyt nyílt, női, szenior és vegyes kategóriában rendezik meg.
A Magyar Bridzs Szövetség Versenyrendező Bizottsága mind a 4 kategóriára
válogatóversenyt ír ki a részvétel jogáért.
Amennyiben egy kategóriában 1-nél több csapat nevez, a VRB válogató versenyt tart az adott
kategóriában és a verseny győztesei képviselhetik Magyarországot az adott kategóriában.
Nevezhetnek: 4-6 fős csapatok. A csapat nevezése érvényes, ha
- megnevezte a csapatkapitányát
- befizette a nevezési díjat
- minden játékosának bemutatta az érvényes versenyengedélyét
- a csapat összes párja eljuttatja a kitöltött konvenció kártyáját a VRB-nek a nevezési
határidőig (A kártya Word, Excel, PDF formátumban küldhető el. A VRB
gondoskodik a kártya közzétételéről.)
A nyílt kategóriába bárki nevezhet. A női kategóriába kizárólag női csapatok, a vegyes
kategóriába kizárólag vegyes csapatok(*) nevezhetnek.
A szenior csapat tagja csak 1960. január 1. előtt született játékos lehet.
Ha a győztes csapat 4 vagy 5 játékost nevez, akkor a 6 tagú válogatott további tagjait e csapat
javaslatára az Elnökség választja ki. A 6 tagú csapatoknál különösen indokolt esetben, játékos
(vagy játékosok) akadályoztatása esetén az MBSZ Elnökségétől lehet kérni a csapat
pótlólagos feltöltését. Minden kérdésben az MBSZ Elnökségéhez lehet jogorvoslatért
fordulni. A válogatóversenyt megnyerő csapatok tagjai közül legalább négynek a
megváltozott csapatban is szerepelni kell.
A szövetségi kapitányt az Elnökség nevezi ki a válogató versenyt nyert csapatokkal történő
egyeztetés után, személye nem kell megegyezzen a csapatot válogatóversenyen képviselő
kapitánnyal. Az MBSZ csak a válogatottak nevezési díját fizeti, viszont a nevezésből befolyt
összeg, a költségek levonása után, az adott csapatot illeti meg.
(*: a vegyes csapat legalább 2 női és 2 férfi játékosból áll, minden esetben 1-1 női és férfi
játékosból álló pár kell az asztalokhoz üljön, de a csapaton belül legfeljebb 3 különböző
rendszer megengedett)
A kiemelés rendje: kiemelés esetén a kiemelés a csapatok játékosai közül a négy legtöbb
2020. évi élő mesterponttal rendelkező játékos mesterpontjának összege alapján történik.
Amennyiben egy kategóriában 2-nél több csapat nevez a VRB-nek joga ennek alapján
kiemelést eszközölni.
A lebonyolítás rendje:
A lebonyolítást a VRB a nevezések számának ismeretében határozza meg, de törekedni kell a
KO jellegű lebonyolításra. Az egyes mérkőzések leosztásszáma 128. A VRB az időpontokat a

nevezett csapatok kapitányainak bevonásával határozza meg. Amennyiben így nem sikerül
megállapodni, a VRB jelöl ki időpontot.
Helyettesítés nem engedélyezett (még rövid se), csak előzetes Elnökségi engedéllyel.
Mérkőzés feladása: bármelyik mérkőzést bármikor fel lehet adni, de ez a csapat azonnali
kiesését jelenti a válogatóversenyről.
Nevezés: Nevezni a vrb@bridzs.hu e-mail lehet.
Nevezési határidők az egyes kategóriákban:
Nyílt:
2022.01.07.
Vegyes:
2022.02.13.
Női:
2022.03.15.
Senior:
2022.03.15.
Nevezési díj: 400.000 Ft/csapat. Az adott kategóriában győztes csapat visszakapja a befolyt
nevezési díjak 2/3-át.
Egy játéknapon lejátszható maximális leosztás szám 64, melytől a két csapat megegyezése
esetén, a VRB döntése szerint lehet eltérni.
A mérkőzések helyszíne: az MBSZ versenyterme, azaz
Récsei Bevásárló, Szórakoztató, Iroda és Üzletközpont
1146 Budapest, Szabó József u. 6.
A válogatóra a Kontrakt Bridzs Nemzetközi Versenyszabályai (2017) továbbá a Magyar
Bridzs Szövetség Versenyszabályzata érvényesek. Minden fordulóban kötelező a screen
használata. A csapatok minden fordulóban előre leosztott, azonos leosztásokat játszanak.
Amennyiben mindkét résztvevő csapat beleegyezik, a mérkőzés lejátszható kártyával, egyéb
esetben LoveBridge-en kell játszani.
Különleges szabály: A versenyteremben játék közben senkinél nem lehet kommunikációs
eszköz, azokat a verseny kezdete előtt a zsűrinél le kell adni.(#). A mérkőzések megkezdése
előtt a zsűri köteles az ilyen eszközöknek a versenyterem irodájában történő elhelyezésére a
játékosok figyelmét felhívni. Azon játékos csapata, aki a felhívásnak nem tesz eleget, az adott
mérkőzés megkezdésétől az eszköz leadásáig minden megkezdett 60 perc után 20-20 IMP
büntetésben részesül minden egyes renitens játékos után. Amennyiben kommunikációs
eszközt nem játékos tart magánál a versenyteremben, úgy a zsűri köteles őt a versenyterem
elhagyására felszólítani.
(#: ez alól kivételt képeznek a LoveBridge-es tabletek)
A jelen versenykiírásban szereplő esetekre a VSZ idevonatkozó részei az irányadók, a
kérdéses illetve nem szabályozott esetekben az MBSZ Elnöksége dönt.
A verseny rendezője: Bakó Dániel.
Budapest, 2021. november.
MBSz VRB

