ПРОПОЗИЦИЈЕ
„TRAJAL-а BEOGRADA 2019ʺ
Квалификације за Трајал ће се одиграти у 4 термина, уторком од 19:00h.
Сваки турнир ће почињати на време, моле се сви да дођу 15-ак минута пре почетка.
Парови који желе да учествују, пријаве могу упутити
- преко званичног сајта БСС
-тел: 065 35 08 774
- на e-mail:
gen.sekretar@bridgeserbia.org
bbs@bridgeserbia.org
Поред титуле Победника Трајала Београда, играчи ће се борити за мастер поене и новчане
награде. Сваки од 4 термина квалификација је парски турнир са тимским (butler) обрачуном.
Парови на сваком квалификационом турниру освајају поене према пласману, односно
позитивном резултату. Пар који је најслабије пласиран у плусу добија један поен, а сваки
бољепласирани пар добија по бод више (два, три, четири, пет...) и тако све до првопласираног
који осваја максималан број поена, који зависи од броја парова са позитивним резултатом.
Котизација за сваки квалификациони турнир износи 700 динара по пару. Са сваког
квалификационог турнира 6.000 rsd се преноси за Финале Трајала. 12 парова са највише поена има
право играња Финала Трајала. У случају да неки пар не буде у могућности да игра Финале, право
замене има следећи пар по пласману у квалификацијама. У случају истог броја поена, предност ће
имати парови који су освојили више првих, па других, односно трећих места кроз квалификације,
ако су по свим овим критеријумима парови једнаки меродавни ће бити освојени ИМП-ови.
Котизација за Финале је 1.500 динара по пару. Наградни фонд Финала износи 40.000 rsd. Награде у
Финалу су: I 20.000, II 12.000, III 8.000.
У случају да се кроз кфалификације не добије 12 учесника финала, могу се пријавити и парови који
нису учествовали у квалификацијама. Котизација за те парове износи 2.800 дин (четири
котизације).
Пријаве за финале ће се прихватати до два сата пред почетак турнира, а после тога само у случају
попуњавања парног броја парова. Пријављивањем играчи се обавезују да ће одиграти турнир до
краја и поштовати све Правилнике о организацији и спровођењу такмичења Бриџ савеза Србије,
као и Закона о спорту ("Сл. гласник РС", 10/2016). О свим детаљима организационог карактера
који овде нису поменути (број бордова, евентуалне промене термина или места играња,
скринови, намештене поделе и слично), одлучиваће Директор турнира кога именује УО ББС.
Судије и критеријум суђења одређује УО ББС.

