
Regulamin OTT** 
X-lecie TABU 2006-2016 

Do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Teamów**, który odbędzie się w dn. 

28/29-30/31.2016 r. w Hotelu**Litwińskim  może przystąpić dowolna drużyna 

złożona z 4-7, a wyjątkowo 8* graczy niekoniecznie zrzeszonych w PZBS.  

Dla członków Związku przewidziane są jednakże zniżki. 

Punkty klasyfikacyjne 

Zgodnie z regulaminem klasyfikacyjnym i przyznaną rangą połowa zespołów 

otrzymuje aPKLe. 100 aPKLi za miejsce pierwsze i dalej ze stosowną obniżką. 

Zawodnicy aby otrzymać 100 % zdobytych przez jego drużynę aPKLi musi 

rozegrać co najmniej 50% rozdań. 

Formuła 

28.12.2016 r., środa  g. 9.30 Turniej eliminacyjny   

7 meczów 6-rozdaniowych na dochodzenie bez powtórzeń 

Do 1/8 finału A awansuje 8 drużyn z carry over w wysokości 10% wyniku 

uzyskanego w VP, a wyrażonego w IMPach (jeśli zespół zdobędzie 

przykładowo 100 VP to otrzymuje 10 imp carry over).  

Pozostałe zespoły oraz kolejne chętne drużyny grają w grupie B 1/8 finału.  

29.12.2016 r., czwartek g. 9.30 1/8 finału, grupy A i B 

Grapa A: 7 meczów 6-rozdaniowych  Roud Robin 

Grupa B: 7 meczów 6-rozdaniowych na dochodzenie bez powtórzeń 

Do fazy 1/4 finału (knock-out) awansuje co najmniej 5 drużyn z grupy A i co 

najwyżej 3 drużyny z grupy B. 

Carry over  dla 5-ciu awansujących zespołów z gr. A na zasadach j/w. Zespoły 

awansujące z 1/8 finału w gr. B otrzymują odpowiednio 75%, 50% i 25% 

uzyskanego carry over przez ostatnią drużynę, która awansuje z 1/8 finału gr. A. 



Do rozgrywek w grupie B może przystąpić drużyna, która nie brała udziału w 

eliminacjach i jeśli taka drużyna awansuje to otrzyma najniższy carry over w 

wys. 0 imp. 

30.12.2016 r., piątek Faza PLAY-OFF 

Drużyny wybierają przeciwników w kolejności zajętych miejsc i tak zwycięzca 

1/8 gr. A wybiera jako pierwszy. Następny zespół wybiera z pozostałych drużyn, 

które uzyskały awans itd.. 

09.30 PLAY-OFF ćwierćfinały, mecze 2x12 rozdań 

15.00 PLAY-OFF półfinały, mecze 2x12 rozdań 

19.00 FINAŁY, mecze 2x16 rozdań (mecze o 1-wsze I 3-cie miejsca) 

Wpisowe 

eliminacje - od zawodnika: 

35 zł niezrzeszony w PZBS 

30 zł open 

25 zł senior / student 

20 zł junior mł. U-20 

15 zł młodzik U-15 

15 zł 5-8 zawodnik zespołu 

1/8 finału - turnieje A i B 

35 zł niezrzeszony w PZBS 

30 zł open 

25 zł senior / student 

20 zł junior mł. U-20 

15 zł młodzik U-15 

15 zł 5-8 zawodnik zespołu 

Faza Knock Out (piątek i ewentualnie sobota) bezpłatnie; 

ćwierćfinał 2x12, półfinał 2x12 i finał 2x16. 

Drużyna może liczyć 4-7 zawodników. Wyjątkowo za zgodą organizatora do 8 

osób. 



Nagrody 

Gwarantowane dla pierwszych trzech drużyn nagrody w postaci pucharów i 

gratyfikacja finansowa w wysokości 500 zł plus 60% wpisowego do podziału 

wg klucza 5-3-2. 

Przepisy 

Obowiązują przepisy MPB z 2007 r. 

Sędziowie: Piotr Wzorek i Arkadiusz Kras oraz Jeremiasz Mazur  

Organizator  

Krzysztof Ziewacz 

 

 


