Kadra Rejonowa
Regulamin
I.

Założenia ogólne.
a) Formuła kadry jest zamknięta. Mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w PZBS,
z opłaconą składką za dany rok w którym odbywają się rozgrywki.
b) Organizatorem Kadry Rejonowej (KR) jest Opolski OZBS.

II.

Wpisowe
a) Określane rokrocznie przez OZBS i podawane w osobnym komunikacie. Nie
przewiduje się żadnych zniżek. Całość wpisowego, minus koszty organizacji,
przekazywane jest na konto OZBS.

III.

Założenia sportowe
a) W KR prawo startu posiadają zawodnicy z opłaconą składką na rok w którym
odbywają się rozgrywki.
b) Skład pary kwalifikujących się do Kadry Krajowej (KK) nie może ulec zmianie
w stosunku do KR.
c) Do KK awansują najlepsze pary z KR w ilości podanej przez PZBS dla danych
Okręgów. Para kwalifikująca się musi zająć miejsce w górnej połowie
sklasyfikowanych par podczas rozgrywek KR.
d) Liczba rozdań rokrocznie zależeć będzie od ilości startujących par. Sugerowane
jest pełne skojarzenie par.
e) Rozgrywki KR liczone będą według skali na punkty meczowe.
f) Klasyfikację końcową określa się na podstawie sumy punktów meczowych.
W przypadku ich równej ilości, decyduje wynik bezpośredniej konfrontacji.
W przypadku braku możliwości określenia zajętego miejsca według powyższych
zasad o wyższej lokacie decydować będzie niższy współczynnik kwalifikacyjny
WK.
g) Do kolejnych rozgrywek KK awansują pary z KR według kryteriów podanych wyżej.
Bez wcześniejszych eliminacji uprawnione do gry w KK są pary złożone
z odpowiednio wysokim WK, rokrocznie podawanym przez PZBS.

IV.

Dopuszczone systemy licytacyjne
a) Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL i Polityka Systemowa PZBS.
b) Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy wysoce sztuczne są
zabronione. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga
sędzia główny.

V.

Etyka i dobre obyczaje
a) Zawodniczki i zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy
i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera.
b) Gracze powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem
i zachowaniem sportowej postawy.

VI.

Nagrody
 Najlepsze pary KR uzyskują awans do KK w ilości określonej rokrocznie dla
poszczególnych okręgów przez PZBS. Awans z KR mogą otrzymać pary
zarejestrowane w Okręgu Opolskim na dzień przeprowadzenia KR. Ilość par
kwalifikowanych, będzie rokrocznie podawana w formie Komunikatu OZBS.
W przypadku rezygnacji którejś pary z miejsca awansowego, prawo awansu
uzyskują kolejne pary z uwzględnieniem ograniczeń podanych w punkcie III.
W przypadku rezygnacji wszystkich uprawnionych par złożonych z zawodników
Okręgu Opolskiego istnieje możliwość awansu par złożonych z zawodników spoza
naszego okręgu z uwzględnieniem ograniczeń podanych w punkcie III.
 Najlepsze pary w finale wojewódzkim otrzymują pkl i apkl zgodnie z Regulaminem
Klasyfikacyjnym PZBS.
 Pary kwalifikujące się do KK otrzymują dofinansowanie do startu w tych
rozgrywkach. Wysokości dofinansowania dla poszczególnych par będą podawane
rokrocznie w formie Komunikatu OZBS i dotyczą jedynie zawodników z Okręgu
Opolskiego.

VII.

Regulamin obowiązuje od XI 2019 roku do odwołania.

