Small Federation Games
Válogatóverseny – 2022.
Az European Bridge League (EBL) 2022. őszén , november 1-3 között rendezi a Small
Federation Games-t (várhatóan Larnaca városában, Cipruson). A verseny csapatverseny lesz
és egy kategóriában rendezik meg.
A Magyar Válogatott elfoglaltság miatt nem tud indulni, ezért a Magyar Bridzs Szövetség
Versenyrendező Bizottsága válogatóversenyt ír ki a részvétel jogáért.
Amennyiben egynél több csapat nevez, a VRB válogató versenyt tart, melynek időpontja
2022 szeptember 24-25.
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 kiemelés rendje: kiemelés esetén a kiemelés a csapatok játékosai közül a négy legtöbb
2021. évi élő mesterponttal rendelkező játékos mesterpontjának összege alapján történik.
Amennyiben 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.
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 címen kell.
Nevezési határidő: 2022.09.14.
Nevezési díj: 50.000 Ft/csapat. Az adott kategóriában győztes csapat visszakapja a befolyt
nevezési díjakból a válogatóverseny költségeinek levonása után maradó részt (amennyiben
szükséges megrendezni).
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, 2022. augusztus. 25.
MBSz VRB

