PROPOZÍCIE
FAŠIANGOVÝ INDIVIDUÁL NA IMPY NA INTERNETE (BBO)
(1. ročník)
Podmienky súťaže:
- súťaž 4-členných družstiev na 8 rozdaní - trvanie cca 60 minut
- hrací čas: pondelok o 20,15 hod
streda o 21,00 hod
- licitačný systém a náznaky povinne pre všetkých zúčastnených:
Standard American Yellow Card (SAYC)
markovanie: standard
odhody
: Lavinthal
- prihlášky SMS +421 905 459 654 alebo 0919 461 225, pokiaľ možno najmenej
15 minút pred začiatkom (preferovaná možnosť) alebo na moju mailovú adresu
alojz.zlacky@gmail.com. Ak záujemca používa viac nickov, prosím uviesť aj nick.
Turnaj bude otvorený hneď ako bude aktuálne prítomných 8 hráčov, ostatní môžu byť
registrovaní ako neskorší náhradníci.
- turnaj potrvá do fašiangov, hodnotia sa jednotlivci s najlepším +-imp/rozdanie
(Butler)
- očakávame odhadom asi 16 turnajov na 8 rozdaní. Priebežne hodnotení budú tí
hráči, ktorí odohrajú aspoň 35 % z aktuálneho odohratého počtu rozdaní. Ostatní
budú vedení „pod čiarou“, ktorú môžu prekročiť zvýšenou účasťou v ďalšom období.
-turnaj má charakter klubového turnaja. O tom, či za bude možné za túto súťaž
prideliť majstrovské body (MB) rozhodne kvalifikačná komisia.
Prví traja jednotlivci budú odmenení cenami, ktoré pripravia sponzori. Jednou z cien
bude fľaša omšového vina. Ocenený by sa mal zaviazať vypiť 1 dcl každú nedeľu od
fašiangov do Veľkej noci. Ďalšie ceny budú známe do Vianoc.
Vedúci turnaja (VT): Alojz Zlacký (golder, golder17)
1. VT očakáva dodržiavanie bridžovej etiky a vyhradzuje si právo napomenutia
(yellow card) alebo dokonca vylúčenia z turnaja (red card) v prípade použitia
nedovolených dodatočných informačných prostriedkov.
2. Zohraté dvojice sú povinné dodržiavať predpísaný licitačný systém, aj keď ich
obvyklé licitačné systémy sú iné. Úmyselne porušovanie tohto pravidla bude
sankcionovane zrážkou primeraného počtu „impov“.
3. VT sa bude pri nasadzovaní hráčov do družstiev snažiť o také rozsadenie,
aby vznikli približne dve rovnako silné družstvá (podľa stavu v databáze SBZ).

Bratislava 14.11.2019

Dodatok č.1 k PROPOZÍCIAM FAŠINGOVÉHO INDIVIDUÁLU NA IMPY
1. Od 1.12.2019 sa tohto turnaja môžu zúčastniť všetci členovia Slovenského
bridžového zväzu, ČBS a klubu Laurus.
2. Vedúci turnaja (VT) môže poveriť organizovaním niektorého kola tejto súťaže
aj iného člena SBZ so skúsenosťami s organizovaním súťaže družstiev na
BBO po jeho súhlase pri dodržiavaní týchto propozícii.
Bratislava 29.11.2019
Alojz Zlacký

Príloha: Konvenčná karta Standard American Yellow Card (SAYC)
verzia: lepšia lacná (otvorenie 1 tref alebo 1 karo – ktorá z nich je lepšia farba?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 srdcia/1pik – minimálne 5 list, 12-21 C
Otvorenie vyššou z dvoch farieb rovnakej dĺžky 5-5, 6-6
1 BT - 15-17 PC, môže byť lacný päťlist
2 BT - 20-21 PC
2 trefy - 22+ PC
Slabé dva (2 kára/2srdcia/2piky) – 5-11 PC, 6list

konvencie: Stayman – 2 trefy (8+PC)
transfery na drahé farby
transfery na lacné – 2 piky (odpoved 3 trefy)
Roman Key Card (RKC) Blackwod – 0-3, 1-4, 2, 2+Q
take out dbl – 13+ PC, krátkosť vo farbe kontry
negative dbl – až do 2 piky
Spracované podľa: http://annam.co.uk/sayc01/htm

