
MTK Budapest Toborzó Kupa - Online csapatverseny
2020. augusztus 23. (vasárnap) 

Rendező: MTK Budapest Bridzs Szakosztály

Felület: BBO csapatmérkőzések 

Technikai lebonyolítók: Magyar Ádám és csapata 

Online zsűri: Magyar Ádám 

Kezdés és helyszín: 9:00 mindenkinek a kedvenc széke, asztala, ágya, heverője, kádja stb. 

Belépés a BBO felületre 8:45-ig 

Lebonyolítási  rend:  8  forduló,  az  első  forduló  véletlen,  a  2.-5.  svájci,  a  6.,  7.,  és  8.  dán
ültetéssel,  fordulónként  8  leosztással.  Amennyiben  technikailag  lehetséges,  azonos
leosztásokat fogunk játszani minden asztalon (nem a BBO véletlen generátorát használjuk,
hanem az élő versenyeken szokásos BOS leosztásokat), és CrossIMP-t is számolunk.

A  végleges  menetrendet  a  rendezőség  az  információs  felületen  teszi  közzé  a  jelentkező
csapatok számának figyelembe vételével. Az ültetést, az eredmény közlését, a verseny állását
a technikusok illetve a Zsűri teszi közzé az információs felületen. Az egyes feladatok esetében
a rendezőség kérheti a csapatkapitányok/csapattagok közreműködését. A Zsűri az eredmények
alapján  készíti  a  következő  forduló  ültetését,  melyet  az  információs  felületre  tölt  fel,  ez
alapján kell a csapatmeccseket indítani, melyet a technikusok végeznek, figyelemmel az előre
osztott állományokra. 

A  honlapon  az  aktuális  ültetéshez  a  nevezésből  az  első  négy  fő  esetében  –  az  égtájnak
megfelelően - veszi át a BBO neveket,  így csere esetén a nevezési fülön kell  az égtájhoz
tartozó nevet átírni.  Az egyes forduló tervezett időpontja az információs felületen található
(külön fül). A forduló kezdete előtt 5 perccel kell a rendelkezésre állni, hogy a technikusok az
ültetést el tudják végezni. 

A versenyen az MBSZ által közzétett szabályok érvényesek, azzal a megkötéssel, hogy csak
kék,  zöld  és  piros  licitrendszerek  használhatóak.  A részletes  verseny  és  egyéb  szabályok
tekintetében a Maradj Otthon Bajnokság kiírásában foglaltak az irányadók. 

Nevezési díj: Azoknak a játékosoknak, akik a nevezés pillanatában már MTK Budapest tagok
(kitöltve  visszaküldték  a  szándéknyilatkozatot)  1000 Ft/fő  a  vendégeknek  1500 Ft/fő.  Az
MTK Budapest bridzs szakosztályába Mezei Katalinnál lehet jelentkezni, bridzs@mtk1888.hu
címen.  A nevezési díjat az MTK Budapest bankszámlájára kell átutalni legkésőbb a verseny
előtti  nap 24 óráig,  és  közleményben a  csapat  (vagy a játékos)  nevét  fel  kell  tüntetni.  A
bankszámla számot és a lebonyolításhoz instrukciókat  a csapatkapitányok kapják az email
címükre.

Díjazás:  A  győztes  csapat  minden  tagja  a  dicsőség  mellé  egy  skandináv  krimi  ekönyv
sorozatot nyer. Talán még mesterpontokat is oszthatunk.

Az ebédszünet (kb. 75 perc) előre láthatóan 13:15-14:30 óra között lesz. 

Nevezési határidő: 2020.08.21.

Nevezéseket  Magyar  Ádám  részére  (06303079827)  a  magyaradam74@gmail.com  email
címre az alábbi adatokkal kell elküldeni: csapatnév, csapatkapitány neve, elérhetősége, BBO
neve, csapat tagjai (név és BBO-név).

 A  nevezéseket  a  http://www.bridzs.hu/  honlap  főoldalán  az  „információs  felület”  linken
fogjuk  közzé  tenni,  és  ezen  a  linken  kell  az  ültetéseket  is  feltölteni.  A  rendezőség
maximálhatja a résztvevő csapatok számát, valamint előnyben részesítheti az MTK Budapest
színeiben induló csapatokat. Mindenkinek kellemes versenyzést kíván a rendezőség!

http://www.bridzs.hu/

