
XII. Veszprém Kupa
Bridzs Online csapatverseny 2020. május 09. (Szombat)

Rendező: Viadukt Bridzs Sportegyesület, felület: BBO csapatmérkőzések

Technikai lebonyolítók: Bakó Dániel és csapata, Online Zsűri: Magyar Ádám

Kezdés és helyszín: 9:00 NIKE Étterem, Balatonfűzfő Nike krt. 12. helyett mindenkinek a
kedvenc széke, asztala, ágya, heverője, kádja stb. Belépés a BBO felületre 8:45-ig

Lebonyolítási rend: Svájci és Dán, fordulónként 8 leosztással, az első forduló(k) esetében antidán.
Terv szerint azonos leosztás lenne minden fordulóban. 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 /
csapatagok 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 technikai lebonyolítás céljából 6 fős csapatok nevezhetnek. 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 2 perccel kell a rendelkezésre állni,
hogy az ültetést el tudják végezni.

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

Nevezési díj: 20.000 Ft/csapat, amely tartalmazza az étkezés árát (4 fő). A nevezési díjat nem kell
befizetni, azt mindenki a saját belátása szerint költheti el ételre-italra vagy amire akarja. A Vega
menü helyett egy sétát javaslunk a Balaton parton, a közeli erdőkben vagy Margit szigeten.

Díjazás: a győztes csapat egy Kaspersky vírusvédelmi program online licence kulcsban részesül, ha
találunk rá szponzort.

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

Nevezés és további információ: Nevezési határidő: 2020.05.05. Nevezéseket Kerekes Sándor
(70/2525259) részére a kerekessanyi@chello.hu. email címre az alábbi adatokkal kell elküldeni:
- csapatnév (csapatkapitány neve, elérhetősége, BBO név
- csapat tagjai (BBO név, versenyengedély vagy klub azonosító száma – élőponthoz-)

A nevezéseket a http://www.vbridzs.hu/ honlap főoldalán az „információs felület” linken lehet
megtekinteni, és itt kell az adott forduló eredményeit felvinni, az ültetéshez az adatokat leszedni.

A rendezőség maximalizálhatja a résztvevő csapatok számát, valamit előnyben részesítheti a
rendező klub színeiben induló csapatokat, valamint az előző években a Veszprém Kupa
Csapatversenyen résztvevő játékosokat.

Mindenkinek kellemes versenyzést kíván a rendezőség!
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