ПРОПОЗИЦИЈЕ
42. КУПА БЕОГРАДА
у организацији Београдског бриџ савеза

Куп ће се одиграти у 6 термина, уторком од 18:30h.
Почетак је у уторак 03.10.2017, на адреси Петроградска 6 (у близини Каленић пијаце).
Сваки турнир ће почињати на време, моле се сви да дођу 15-ак минута пре почетка.
Тимови који желе да учествују, пријаву могу упутити преко званичног сајта БСС или
Генералном секретару ББС-а Предрагу Ђурићу на телефон 064/3455879 или на e-mail на адресу
predragdjuric@ymail.com
Учесници Купа, поред титуле Победника Купа Београда, бориће се за сребрни поен, мастер
поене, пехар и новчане награде.
Тим чине минимум четири члана, а највише шест.
Резултати мечева ће се обрачунавати по WBF скали 20:0.
Ако за Куп буде пријављено осам или више тимова, прва три термина тимови ће разигравати
по „Швајцарском системуʺ. Два меча од 14 бордова по термину.
Друга три термина, осам првопласираних тимова играће ¼ финале, ½ финале и финале.
У случају истог броја ВП у пласману пред ¼ финале, предност ће имати тимови који бољи у
међусобним дуелима, броју победа, односно ИМП-овима. (Наведеним редоследом)
Парови ¼ финала су 1-8, 2-7, 3-6 i 4-5. У полуфиналу играју победници меча 1-8 против
победника меча 4-5, односно победник меча 2-7 против победника меча 3-6.
За пласман од петог до осмог места такмичиће се поражени из меча 1-8 против пораженог из
меча 4-5, односно поражени из меча 2-7 против пораженог из меча 3-6.
У случају нерешеног резултата у дуелима „нокаутʺ фазе, победник је успешнија екипа из
пласмана пред ¼ финале.
Пријаве ће се прихватати до два сата пред почетак турнира, а после тога само у случају
попуњавања парног броја тимова. Пријављивањем тимови се обавезују да ће одиграти Куп до
краја и поштовати све Правилнике о организацији и спровођењу такмичења Бриџ савеза
Србије, као и Закона о спорту ("Сл. гласник РС", 10/2016).
Котизација износи 1000 динара по тиму и термину.
Гарантовани наградни фонд износи 20.000 динара.
Награде су: I 6000, II 4000, III 3000, IV 2000, V 2000, VI 1500 i VII 1500.
Тимови пласирани од 9.места па на даље, по договору могу наставити међусобне мечеве у
друга три термина са 50% котизације, без наградног фонда.
У случају да за Куп буде пријављено мање од осам тимова, систем такмичења договориће
Директор турнира са судијама и према жељама капитенима тимова, пре почетка првог кола.
Такође, о свим детаљима организационог карактера који овде нису поменути (жреб за прво
коло, евентуална промена термина или места играња, скринови, намештене поделе, број
бордова у нокаут фази и слично), одлучиваће Директор турнира кога именује УО ББС.

Директора турнира, Делегата и Судије, као и критеријуме суђења, одређује УО ББС.

