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

Tournament Director

1. Vedúci súťaže nemá povinnosť byť
prítomný pri hraní jednotlivých zápasov,
ale môže využiť ako director voľný
pristup ku každému hranému zápasu
(pozri bod 9 Conditions of Contest)
súťaži.

1. It is not mandatory for tournament
director to be present when the
matches are played but as a director he
can freely access each ongoing match
(see point 9 of Conditions of Contest)
during the tournament.

2. Organizátori súťaže predpokladajú, že
väčšina prípadných sporov pri zápasoch
sa rozhodne dohodou. Vedúci súťaže je
preto oslovený až potom, keď ku
dohode nedôjde.

2. Tournament organizers expect all
potential complaints to be settled by
agreement of both parties during the
match in progress. Tournament director
gets involved only after such agreement
cannot be reached.

3. Vedúci súťaže môže byť oslovený po
skončení zápasu prostredníctvom
formulára, ktorý sa zadáva na tejto
adrese. Navrhovateľ vyplní komplexný
formulár, ktorý bude obsahovať
potrebné informácie pre rozhodnutie
vedúceho.

3. Tournament director is addressed
after the match is finished by filling a
form available at this website. In this
complex form the submitter mentions
all the information relevant for
tournament director’s decision.

4. Na základe tohto podnetu vedúci
súťaže rozhodne o danej situácii.
Rozhodnutie vedúceho súťaže je
definitívne a nemožno sa proti nemu
odvolať.

4. Based on the submitted complaint
the tournament director makes his
decision concerning the situation at the
table. This tournament director’s
decision is final and it is not subject to
an appeal.

5. Všetky podnety tohto druhu
žiadajúce rozhodnutie vedúceho súťaže
sú v rámci transparentnosti bridžovej

5. As a matter of transparency all
complaints requiring a tournament
director’s decision are made available

verejnosti pristupné na tejto adrese. Pre
vstup do administratívneho modulu
treba použiť admin ako vstupné meno
a heslo.

to all players at this website. For
accessing its administration module
please enter admin as both the
username and password.

6. Podobný formulár zameraný hlavne
na oblasť potenciálnych internetových
podvodov sa nachádza na tejto adrese.
Formulár môžu účastníci používať ako
prostriedok, do ktorého budú
nahlasovať prípadné podozrenia
z nečistej hry, neustáleho blufovania,
nelogických zahraní, atď. Tieto
podozrenie nemusia hneď viest ku
konkrétnemu rozhodnutiu vedúceho
súťaže (a predpokladanej etickej
komisie) a môžu byť i odmietnuté alebo
ignorované, ale zároveň vytvárajú
vedomostnú bázu o takýchto situáciách
a to aj do budúcnosti. Zápisy uvedené
v tomto formulári nie sú verejnosti
pristupné.

6. A similar form focusing mainly on the
area of possible cheating during online
games on BBO is available at this
website. Participants can use this form
for submitting information on
suspicious actions, possible use of
unauthorized information, excessive
psychics, illogical bridge plays, etc.
These suspicions may not result in a
concrete decision of the tournament
director (and a presumed ethical
committee), may be ignored and/or
refused but, at the same time, they
create a knowledge base on such
situations for future use. Information in
these forms is not publicly available.

7. Organizátori súťaže predpokladajú, že
drvivá väčšina hráčov hrá fair a zároveň
vyzývajú hráčov, aby si uvedomili túto
skutočnosť a boli opatrní pri obviňovaní
z nečistej hry (neopodstatnené
obvinenie je samo o sebe etický
priestupok).

7. Tournament organizers assume that
great majority of players adheres to fair
play rules and at the same time they
encourage players to be aware of this
fact and be careful when accusing of
suspicious action (unreasonable
accusation itself is an ethical violation).

8. Uvedené programy a jeho
administratíva je v „skúšobnom“ režime.
Môžu teda obsahovať chyby a aj určite
obsahujú chyby. Prípadné chyby,
nejasnosti a návrhy ohláste
administrátorovi súťaže.

8. All the software tools mentioned
above and their administration are in a
”trial“ mode; they can and do have
errors. Please feel free to report these
errors and/or bugs as well as
suggestions for further improvements
to the Tournament Admin.
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