Veľká cena Košíc 2020 – Grand Prix Košice 2020
On-line BBO Swiss Teams Tournament
Propozície súťaže

Conditions of Contest

1. Súťaž je otvorená pre všetkých
českých a slovenských hráčov. Je ďalej
otvorená pre pozvaných hráčov
z Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Rumunska
a prípadne priateľov z iných krajín.

1. This tournament is open for Czech
and Slovak players. It is also open to
invited players from Hungary, Ukraine,
Poland, Romania, and alternatively also
friends from other countries.

2. Súťaž sa hrá na BBO od 3.júna do 28.
júna 2020.

2. The tournament is played on BBO
from June 3rd to June 28th, 2020.

3. Družstvo môže mať maximálne 6
hráčov.

3. A team can consist of up to 6 players.

4. Formát súťaže je švajčiar, hrá sa 8 kôl, 4. It is a Swiss teams tournament, with 8
12 rozdaní v danom kole. Časový rozpis rounds and 12 boards per round. Time
súťaže je tu.
schedule for tournament is here.
5. Ak bude ktorýkoľvek člen družstva pri 5. If any member of a team is cheating,
hre podvádzať, sú všetky
all previous results of that team are
predchádzajúce výsledky tohto družstva cancelled.
zrušené.
6. Je vhodné byť na BBO v dostatočnom
predstihu (10 minút) pred začiatkom
kola, v ktorom má hráč nastúpiť.

6. It is recommended to login to BBO in
advance (~ 10 minutes) before each
round in which the player is supposed
to play.

7. Administrátor súťaže uverejní
výsledky jednotlivých kôl a poradie
družstiev po jednotlivých kolách.
Administrátor súťaže pripraví a uverejní
rozpis zápasov pre najbližšie kolo(á).

7. The Tournament Admin publishes
match results and ranking of teams at
the end of each round. The Tournament
Admin also prepares and publishes the
pairing of teams for next round(s).

8. Ak sa zápas neodohrá vinou jedného
z družstiev, tak výsledok zápasu je 15-0

8. If a match is not played/finished as
a result of a fault of one of the teams,

v prospech jeho súpera.

the result of that match is 15-0 in favour
of the opponents.

Ak sa družstvo zo súťaže stiahne, pričom
odohralo menej ako 50% zápasov, tak
všetky jeho predchádzajúce výsledky sa
rušia.

If a team withdraws from the
tournament, and it has played less than
50% of the scheduled matches, then all
its previous results are cancelled.

Ak počas zápasu má niektorý z hráčov
problémy s konektivitou na BBO,
kapitáni družstiev sa dohodnú na
priateľskom riešení situácie.

If any of the players has connectivity
issues with BBO during an on-going
match, captains of the involved teams
will agree on a friendly solution of the
situation.

9. Hráči založia zápas na BBO podľa
rozpisu zápasov pripraveného
Administrátorom súťaže. Povinnosť
založiť zápas má kapitán domáceho
družstva. V hlavičke zápasu uvedie
identifikátor Online GP Košice 2020. Ako
director bude uvedený vedúci súťaže
(nick Posleda).

9. Players create their matches on BBO
according to pairing defined by the
Tournament Admin. Creation of a
match is the responsibility of the
captain of the home team. Please, enter
the “On-line GP Kosice 2020” as
identifier of the match. Please enter the
tournament director (nick: posleda) as
the director.

Undo musí byť povolené, jeho
akceptácia je doporučená, kibici sú
povinne zakázaní.
Pred začiatkom zápasu treba súperov
pri stole informovať o základoch
licitačného systému a cardplay, pričom
zdôraznite neštandardné prvky
vyžadujúce si zvláštnu pozornosť.
Alertovanie je povinné počas celej
licitácie.

10. Súťaž ponúka nasledovné výhody
pre účastníkov:
- ceny od organizátorov súťaže SBZ a
KBK Košice
- internetové majstrovské body a body
do SBT pre členov SBZ

Undo must be allowed, its acceptance is
recommended but cannot be claimed.
Kibitzers are forbidden.
Before the start of a match it is
necessary to inform the table
opponents about your bidding system
and signaling. Please highlight your nonstandard elements requiring special
attention. Alerting is mandatory during
the entire bidding.
10. This tournament provides the
following benefits to the participants:
- prizes from organizers (Slovak Bridge
Association and Bridge Club Košice)
- masterpoints and SBT points for
members of Slovak Bridge Association.
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