Rīgas Patons bridžā
1. Rīgas Patons bridžā.
Rīgas Patons bridžā ir komandu sacensības, kurās piedalās sešas līdz desmit komandas un
sacensības sastāv no 6 mačiem.
2. Sacensību norises vieta un laiks:
Sacensības notiek viesnīcā MONIKA, Elizabetes iela 21, Rīga. Sacensības notiek 2022. gada 29.
novembrī.
3. Komandu reģistrācija un sastāvi.
Komandu reģistrācija ir jāveic LBF mājas lapā līdz 2020. gada 27. novembrim. Reģistrējot
komandu, ir jānorāda komandas kapteinis (pieteikumā minēts kā pirmais spēlētājs) un komandas
dalībnieki (kopā četri spēlētāji). Pēc visu komandu reģistrācijas, komandas tiek sadalītas pēc
reitinga. Komandu reitingu nosaka, sasummējot katra komandas spēlētāja kategoriju, atbilstoši
LBF mājas lapā publicētajam reitingam 27. septembrī. Ja spēlētājs nav LBF reitingā, viņam tiek
piešķirta kategorija 0. Ja sacensībās piedalās ārvalstu spēlētājs, kurš nav LBF reitingā, viņam tiek
piešķirta kategorija 6. Komandu reitings tiek ņemts vērā 1. un 2. mača izsēdnē.
4. Sacensību grafiks un izspēles kārtība:
Mačs Laiks
1. galds
2. galds
3. galds
4. galds
5. galds
1
18:30 – 19:00 1 pret 6
2 pret 7
3 pret 8
4 pret 9
5 pret 10
2
19:05 – 19:35 1 pret 2
3 pret 4
5 pret 6
7 pret 8
9 pret 10
3
19:40 – 20:10 Šveices sistēma pēc 1. mača rezultātiem
4
20:15 – 20:45 Šveices sistēma pēc 2. mača rezultātiem
5
20:50 – 21:20 Šveices sistēma pēc 3. mača rezultātiem
6
21:25 – 21:55 1. vieta pret 2., 3. vieta pret 4. utt. pēc 5. mača rezultātiem
Gadījumā, ja piedalās mazāk kā desmit komandas, izspēles kārtība var tikt mainīta.
5. Maču garums un punktu skaitīšana:
Katrs mačs sastāv no 4 sadalījumiem. Sadalījumi ir iepriekš sadublēti un tiek spēlēti vienādi
sadalījumi pie visiem galdiem. Maksimālais punktu skaits (VP), ko var iegūt vienā mačā ir 16
punkti. Par katru uzvarētu sadalījumu (10 bridža punktu starpība ir uzvara) komanda saņem 2
punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudētu sadalījumu saņem 0 punktus. Katrā sadalījumā tiek
saskaitīti IMPi. Papildus komanda saņem punktus (VP) pēc sekojošas skalas: 0-2 IMPi ir 4-4 VP,
3-6 IMPi ir 5-3 VP, 7-11 ir 6-2 VP, 12-16 ir 7-1 VP, 17+ ir 8-0 VP.
6. Solīšanas sistēmas un strīdu izskatīšanas kārtība.
Turnīrā nav atļautas augsti nenaturālas sistēmas (HUM), kā arī Brown Sticker konvencijas,
izņemot Multi 2♦ atklājumu (bloks vienā no mažoriem).
7. Dalības maksa un balvas
Dalības maksa ir 40,- eur no komandas. Turnīra uzvarētājs saņem piemiņas balvas no BK Sigulda
un SIA “Skrīveru Saldumi”.
8. Kontaktinformācija
Kārlis Rubins, k.rubins@inbox.lv, 29724610.

