Mistrzostwa Województwa Par Open 2020
Finał Mistrzostw Województwa Par Open zostanie rozegrany 22 marca z udziałem 28 par.
A. Zasady dopuszczenia do startu w finale są następujące:
- W finale wojewódzkim mogą uczestniczyć pary składające się wyłącznie z zawodników
zarejestrowanych w PZBS z opłaconą bieżącą składką. W parze co najmniej jeden z zawodników musi
być zarejestrowany na terenie naszego województwa lub być jego mieszkańcem.
- Prawo startu w finale wojewódzkim bez udziału we wcześniejszych eliminacjach mają pary złożone
z zawodników, z których każdy zajmuje miejsce w przedziale 1-200 ogólnopolskiego rankingu PZBS
wg notowania IV 2019. Pary te muszą zgłosić swój udział (i wnieść opłatę startową w wysokości 85
zł) do dnia 16 lutego (kontakt - Jan Rogowski 502 129 406), po tym terminie zgłoszenie nie będzie
uwzględnione (można wystąpić w eliminacjach).
- Ponieważ Zarząd Główny PZBS podjął uchwałę, że tylko jeden zawodnik z pary musi być
zamieszkały lub zarejestrowany na terenie województwa (gdzie jest rozgrywany finał) – tym samym
ten zapis umożliwia start i awans parom składającym się z zawodników różnych województw.
- By wystąpić w finale (z wyjątkiem par uprawnionych do startu bez eliminacji – patrz wyżej) - pary
muszą zagrać w eliminacjach, które będą rozgrywane w ramach turniejów lokalnych i OTP w
Biskupcu.
- Eliminacje zostaną przeprowadzenie w dwóch turach:
I tura - 17 lutego w Olsztynie, godz. 1700 , (awans uzyska 11 par)
i 18 lutego w Giżycku, godz. 1700 , (awans uzyska 5 par)
II tura – 23 lutego w ramach OTP** w Biskupcu, godz. 1000 , dla wyłonienia brakującej (do 28)
ilości par i par rezerwowych,
- teoretycznie zawodnicy mogą wystąpić w eliminacjach trzykrotnie (17.02, 18.02 i 23.03).
B. Inne ustalenia dotyczące eliminacji i finału.
- w eliminacjach – pary biorące udział w każdej z eliminacji winne zgłosić
organizatorowi turnieju (Olsztyn, Giżycko, Biskupiec) ten fakt i wnieść dodatkową opłatę
w wysokości 15 złotych (bez ulg, opłata będzie w całości przekazana do WM OZBS),
- opłata startowa w finale wynosi 70 zł (nie uwzględnia się ulg) od pary biorącej udział w
eliminacjach i 85 zł – od pary bezpośrednio uprawnionej do startu w finale,
- mistrzowska para uzyska pokrycie kosztów występu w półfinale i ew. finale mistrzostw Polski
(wpisowe, delegacja z ryczałtem za noclegi), pod warunkiem, że obaj zawodnicy tworzący parę są
zrzeszeni w WM OZBS,
- trzy pierwsze pary zdobędą medale mistrzostw województwa 2020,
- w finale zagramy ponad 40 rozdań,
- uczestnicy finału zdobędą aPkle,
- awans do półfinału centralnego uzyskają 3 pary.
W przypadku problemów z wyłonieniem wymaganej w finale liczby par Zarząd WM OZBS może
dokonać zmian w zasadach kwalifikacji do finału.

