
2022. évi országos MP párosbajnokság döntő,
szuperdöntő

Versenykiírás

A Magyar Bridzs Szövetség 2022-ben is megrendezi az országos MP párosbajnokságot
(továbbiakban: OPB). A 2022. évi országos MP párosbajnokság a korábbi évekhez hasonlóan
döntőből és szuperdöntőből áll, a döntő - ami selejtező a szuperdöntőre - szombaton, a
szuperdöntő vasárnap (A és B döntő, 12-12 párral).

1. A döntőben való indulásra jogosultak
Az OPB nyílt verseny, az indulás egyetlen feltétele a 2022. évre érvényes versenyengedély. Az
OPB-re csak kéttagú párok nevezhetnek.

2. Helyszín, időpontok, lebonyolítás, díjazás
Helyszín az MBSZ versenyterme:

Récsei Bevásárló, Szórakoztató, Iroda és Üzletközpont
1146 Budapest, Szabó József u. 6.

Az országos döntő és szuperdöntő időpontja: 2022. április 23-24.
A fordulók várható időpontjai (a döntő fordulóinak időpontja a lebonyolítás függvényében
változhat):

Döntő:
2022. április 23. szombat: 1. ford. 10:00-14:30
2022. április 23. szombat: 2. ford. 16:00-20:30.

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 32.

Szuperdöntő:
2022. április 24. vasárnap 1. ford. 10:00-13.15
2022. április 24. vasárnap 2. ford. 14:45-18.00.

A szuperdöntőt két csoportban („A” és „B”) rendezzük meg.

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 - nyomós indok nélküli - 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 érvényben maradnak!

Díjazás: az I-III. helyezett párok kupa/érem díjazásban részesülnek.

3. Nevezés
Nevezési határidő 2022. április 19., kedd 24:00.
Nevezési cím: vrb@bridzs.hu
Nevezési díj: 12000 Ft/pár
Az ifjúsági játékosok 50%, a 20 alattiak 75% kedvezményt kapnak, azaz a pár nevezési díja
egyénekre bontva számított, így arányosan csökken.
Csak érvényes MBSZ versenyengedéllyel rendelkező játékosok nevezhetők.

Nevezéskor meg kell adni a nevező egység egyik tagjának elérhetőségét, hogy technikai
okokból (pl. járványügyi szabályok változása, időpontváltozás) a szervezők közvetlenül
megkereshessék.

4. Általános feltételek
Valamennyi verseny (döntő, szuperdöntő) MP értékelésű.
Esetleges kimaradásért az adott fordulóbeli saját átlag jár.
Liciternyő (screen) használata kötelező. A verseny folyamán a viselkedési szabályokra
vonatkozóan a Verseny Szabályzatban részletesen leírt Zéró Tolerancia elvei kerülnek
alkalmazásra.

A versenyt a Visoft által kifejlesztett LoveBridge tabletes rendszerrel fogjuk lebonyolítani.



Holtverseny esetén elsősorban az egymás elleni eredmény, másodsorban az adott szakaszban
az 1-6. helyezett elleni eredmény dönt.

Játékidő: a 2 leosztásos fordulóra 16, a 3 leosztásos fordulóra 24, a 4 leosztásos fordulóra 32
perc.

A fordulók játékidejének lejárta előtt 3 perccel meg nem kezdett leosztásokat automatikusan
töröljük; amennyiben a vétkes megállapítható, a késésnél alkalmazott büntetés, amennyiben
nem, 40%/40% MP kiosztásával.

Késés, rosszullét esetén az ellenfél tájékoztatása mellett rövid (fordulónként 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.

Óvás: A tornavezető bármely döntése ellen óvás nyújtható be, melynek határideje - jogvesztő -
az egyes fordulók befejezését követő 10 perc. Az óvást írásban a kell benyújtani a
tornavezetőknél 5000 Ft óvási díj egyidejű befizetése mellett. Az óvásban érintettek a
tornavezető által meghatározott, a verseny folyamatosságát biztosító észszerű időpontban az
óvás tárgyalásán előadhatják álláspontjukat.

A versenyzők nevezésükkel a verseny 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 (2017.) és 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 (beleértve a precíziós 2 treff és 2 káró indulásokat is).



5.2 Mobiltelefon
A versenyteremben olyan játékos, aki éppen játszik (akár asztalként is), mobiltelefont és
hasonló készüléket nem használhat. A nem játszó játékosok akkor használhatnak ilyen
készüléket, ha sem a játékos, sem a készülék nem ad ki hangot. Ugyanilyen elbírálás alá esik
bármilyen más, zajkeltő eszköz használata. Amennyiben egy résztvevő a fenti rendelkezést
bármilyen módon megsérti, a tornavezető a fordulóban első esetben ¼ topszkór, második
esetben ½ topszkór, minden további esetben 1 topszkór büntetést adjon a vétkesnek, és a
harmadik eset után jelentse a szabálysértést az MBSZ Elnökségének, amely fegyelmi eljárást
indíthat a vétkes ellen.

A verseny főrendezője: Bakó Dániel (bakodani@gmail.com, +36 20 372 5957)
Kérdésekkel, problémákkal megkereshető még:
Magyar Ádám (fotitkar@bridzs.hu, +36 30 307 9827)

Budapest, 2022. március 20.

MBSZ Versenyrendező Bizottsága
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