
Országos csapatbajnokság 2022
Versenykiírás

A Magyar Bridzs Szövetség az alábbi feltételekkel írja ki a 2022. évi Országos
csapatbajnokságot (OCSB):

Indulásra jogosultak:
1. A KMOR csapatbajnokság I./A osztály 1-6. Helyezettje.

1.1. A bajnokság 1-2. helyezettjei közvetlenül az OCSB döntőjébe jutottak.
1.2. A bajnokság 3-6. helyezettjei közvetlenül az OCSB elődöntőbe jutottak.

2. Az OCSB vidéki selejtezőjének 1-4. Helyezettje.
2.1. A bajnokság 1-4. helyezettjei az OCSB elődöntőbe jutottak.

Az indulásra jogosult csapatok indulási szándékukat a főtitkár megkeresésére 2021.
december 19-ig e-mailben megerősíteni kötelesek!

A vidéki területi selejtezőkön OCSB indulási jogot nyerő csapat visszalépése esetén a vidéki
selejtező következő (5.) helyezettje jogosult indulni. Amennyiben nem él e jogával, akkor a
közép-magyarországi területi bajnokság 7. helyezettjével kerül az OCSB 10-es mezőnye
kiegészítésre. Ha valamely KMOR-bajnokságon jogosultságot szerzett csapat nem él az
indulási jogával, akkor a KMOR 7. helyezettje léphet a helyére. Fenti esetekben legfeljebb a
KMOR 7. helyezettje, ill. a vidéki selejtező 5. helyezettje indulhat, több visszalépés esetén
hiányos mezőnnyel kerül a verseny megrendezésre. (A visszalépő csapat helyére az adott
selejtező csapatai rendre előre sorolódnak, beleértve esetlegesen a döntőbe jutás jogát.) Ha
egy csapat későbbi fázisban lép vissza, helyére nem lép senki.
Az OCSB-n csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékosok indulhatnak.

Az OCSB-re pótnevezés nem lehetséges, azaz az indulásra jogot szerző csapatok a részvételt
kiharcoló – a területi versenyre benevezett – játékosokból állhatnak (kivéve a jogosultságot
szerzett vidéki csapatok kizárólag a vidéki területi selejtezőre benevezett, de ott más csapatban
jogosultságot nem szerzett játékosokat a 7 fős létszámkorlátig pótnevezhetik).

A versenykiíráshoz tartozik az 1. sz. melléklet, mely a járványügyi védekezés szabályait
fogalmazza meg és a hatályos rendelkezések alapján, vagy egyéb, járványügyi indokok
miatt a verseny előtt és annak során változhat, valamint az ezzel kapcsolatos speciális
feltételeket tartalmazza.
Amennyiben változás történik a mellékletben, a csapatkapitányokat e-mailben értesíteni fogjuk.



A verseny lebonyolítása (összhangban az 2. sz. melléklet ábrájával):
Helyszín: az MBSZ versenyterme

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

Az OCSB elődöntőjét és döntőjét a Visoft által kifejlesztett LoveBridge tabletes rendszerrel
fogjuk lebonyolítani.
Minden pár köteles két gondosan kitöltött konvenciókártyát elhelyezni a játék megkezdésekor
az asztalon. (A tabletek is meg tudják jeleníteni a konvenciókártyákat, ehhez kérjük az
info@lovebridge.com-ra küldeni őket.)

I. Első hétvége: elődöntő, kvalifikáció a döntőre "ED"
2022. január 21-23. (péntek-vasárnap)

Alapszakasz
A résztvevő csapatokat két csoportra osztjuk, a csoportok és 1. és 2. helyezettjei jutnak be a
vasárnapi rájátszásba.
A csoportbeosztás az alábbi módon történik:

A csoport: BP3, V2, V3, BP6
B csoport: V1, BP4, BP5, V4

Pénteken és szombaton ebben a két csoportban a csapatok körmérkőzést játszanak. Minden
mérkőzésen 32 leosztás a 2. sz. melléklet szerinti párosítással.
A mérkőzések két 16 leosztásos félidőből állnak, a nyílt teremben 8 leosztás után lehet játékost
cserélni.
Holtverseny esetén elsősorban az egymás elleni eredmény, másodsorban az IMP különbség
alapján alakul ki a végső sorrend.
Időrend:
2022. január 21. péntek

1. forduló: 16.00-20.30 (1.-4., 2.-3.)
2022. január 22. szombat

2. forduló: 10.00-14.30 (3.-1., 4.-2.)
3. forduló: 15.30-20.00 (1.-2., 3.-4.)

Rájátszás
A rájátszás 1. és 2. helyezettjei jutnak tovább az OCSB döntőjébe.
A rájátszásba jutó csapatok az alapszakaszból továbbviszik a rájátszásba az alábbiakat:
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● a rájátszásba jutó ellenfelük ellen szerzett győzelmi pontokat
● a többi mérkőzésen szerzett győzelmi pontjaik összegének felét
● az alapszakaszban kapott fegyelmi büntetéseiknek összegét

A résztvevők csak azok ellen a csapatok ellen játszanak, akik ellen nem játszottak az OCSB
alapszakaszában. Minden mérkőzésen 32 leosztás a 2. sz. melléklet szerinti párosítással.
A mérkőzések két 16 leosztásos félidőből állnak, a nyílt teremben 8 leosztás után lehet játékost
cserélni.
Holtverseny esetén elsősorban az egymás elleni eredmény, másodsorban az IMP különbség
(melybe 0,5-ös súllyal beszámítandó a rájátszásba nem jutó csapatok elleni eredmény is)
alapján alakul ki a végső sorrend.
Időrend:
2022. január 23. vasárnap*

1. forduló: 10.00-14.30 (A1-B2, B1-A2)
2. forduló: 15.30-20.00 (A1-B1, B2-A2)

*: amennyiben a rájátszásba pontosan két csapat jut a KMOR csapatbajnokságból, akkor azok -
akár a fentiekkel ellentétesen is - egymás ellen játszanak a rájátszás 1. fordulójában.

II. Második hétvége: döntő
2022. március 5-6. (szombat-vasárnap)

Mindkét napon 3x20 leosztásos körmérkőzés. A 2. sz. melléklet szerinti párosítással, azaz az
első fordulóban előre meghatározottan, vasárnap az első napi eredmények alapján. A
végeredmény a két 20 leosztásos mérkőzést külön értékelve, azaz 20 leosztásos skálán kerül a
győzelmi pont (VP) kiszámításra a 6 forduló alapján.
A nyílt teremben 10 leosztás után lehet játékost cserélni.
Időrend:
2022. március 5. szombat

1. forduló: 10:00-12:40
2. forduló: 14:00-16:40
3. forduló: 17:00-19:40

2022. március 6. vasárnap
4. forduló: 10:00-12:40
5. forduló: 14:00-16:40
6. forduló: 17:00-19:40

Holtverseny esetén elsősorban az egymás elleni eredmény, másodsorban a teljes IMP
különbség dönt.



Általános szabályok
Az OCSB-re a jelen kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Bridzsszövetség
Versenyszabályzata – beleértve a zéró toleranciát – és a nemzetközi szabályok érvényesek (a
Nemzetközi Bridzs Szövetség [WBF] által kiadott „A VERSENYBRIDZS SZABÁLYAI 2017”,
beleeértve a "WBF General Conditions of Contest, 2017").
Nyomatékosan érvényesek a Zéró Tolerancia szabályai, melyek megszegéséért a tornavezető
mérlegelés nélkül köteles büntetést kiszabni.
A csapatok kötelesek minden forduló után az eredményeket egymással és a zsűrivel egyeztetni.
Az egyes fordulók után 10 perccel az eredmény hivatalossá válik, azon csak egy esetleges
óvás esetén lehet módosítani.
Licitrendszer-korlátozások, konvenciókártya: Licitrendszer és konvenció korlátozások
nincsenek, de sárga rendszerek és barna koncenciók csak a VSZ 39. fejezetében foglaltaknak
megfelelően játszhatóak.
Óvás: minden fordulót követően 10 percen belül nyújtható be. A tornavezető lehetőleg a nem
érintett résztvevőkből jelöl ki óvási bizottságot; ennek hiányában internetes skype-os bizottság
is alkalmazható.
Késés, lassú játék: türelmi idő 20 perc – ezután a mérkőzések lejátszottnak tekintendők. A
türelmi időn belüli késésért 5 percenként automatikusan 0,25 VP büntetés jár (csak a vétkes
csapatnak), de a leosztásokat lehetőség szerint le kell játszani. A kiírt játékidőben le nem
játszott leosztásokért további +3/–3 IMP-t kapnak a csapatok. A hivatalos játékidő vége előtt 3
perccel leosztás nem kezdhető. Amennyiben a félidő/játékidő végén egy asztal nem tudja a
rendelkezésre álló idő alatt befejezni a számára előírt leosztásokat, úgy a tornavezető az el
nem kezdett leosztás(oka)t ne engedje lejátszani (de ha a másik asztalon ezekben már
szélsőséges eredmény született, akkor a vétkes pár megbüntetése mellett ítéljen módosított
eredményt), és vizsgálja meg a késés okát. Amennyiben a késésért az egyik pár okolható
(például a játék elején késett, vagy az egyik pár elvállalta a lassú játékot, vagy dohányzás miatt
a pár vagy az asztal elhagyta a játékasztalt – és ezzel a játék folyamatossága megszakad –,
vagy a tornavezető figyelte a játékot, és az egyik pár több időt használt el, mint a másik), akkor
ennek a párnak a csapata le nem játszott leosztásonként 3 IMP büntetést kap, amit ellenfele
megkap. Amennyiben egyik pár sem vállalja a lassú játékot, és nem lehet megállapítani, melyik
pár okolható az időtúllépésért, úgy adjon mindkét csapatnak 0,5-0,5 VP alapbüntetést, továbbá
minden le nem játszott leosztásért mindkét félnek –3 IMP-t – ezzel mindkét csapat eredményét
külön kell kiszámolni. A késésért kapott büntetések az adott mérkőzés eredményébe
számítandóak.

Helyettesítés: mérkőzésenként legfeljebb 2 leosztásra rövid helyettesítés akkor lehetséges, ha
a csapatba benevezettek közül csak 3 van jelen, de a mérkőzések utolsó 2 leosztásában ez
nem lehetséges. A tornavezető nem helyettesíthet.



Nevezési díj: az OCSB-re a budapesti csapatok egyszeri 25.000 Ft nevezési díjat fizetnek, míg
a vidéki csapatok nevezési díj nélkül játszhatnak és költségtérítést kapnak a fővárostól való
távolságuktól függően – annyiszor, ahány hétvégén játszanak. Utóbbi mértékét a főtitkárral
kérjük egyeztetni.

A résztvevők tudomásul veszik a verseny közvetítésének lehetőségét, és ehhez a
tornavezetőnek esetlegesen kisebb időpont módosítási jogát.

Az Országos csapatbajnokság főrendezője: Bakó Dániel (bakodani@gmail.com, +36 20 372
5957)

Budapest, 2021. december 11.
MBSZ Versenyrendező Bizottság
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