РЕГЛАМЕНТ
відкритого чемпіонату України серед пар на imp 2020 р.
по інтернет-бриджу
1.

Відкритий інтернет чемпіонат України на imp проводиться
за наступною схемою: дві сесії відбору по 24 роздачи (швейцарка 6
туров по 4 роздачи), одна сесія фіналу (приблизно 45 роздач). Фінал
грається за системою кожний проти кожного. Кількість пар, які в
попадають до фіналу, залежить від кількості учасників і коливається у
межах 50-70% кількості учасників, але не менш ніж 8, та не більш ніж
16. Фінал грається з гандікапом, якій дорівнює 1/3 суми імпів, набраних
у двох відбіркових турнірах.
Турнір відбудеться на порталі gambler.ru. Для участі в турнірі гравець
повинен мати акаунт на порталі і бути зареєстрований в команді Україна
– група української бриджевої спільноти. https://www.gambler.ru/team/12767
По питанням реєстрації в команді Україна на порталі звертайтеся до
Шеремета Олексія на e-mail: o.sheremeta@ipnet.ua
Дати та проведення.
перша сесія – 19:30 п’ятниця 27 березня
друга сесія – 19:00 субота 28 березня
фінал – 15:00 неділя 29 березня
Організатори та судівство.
Організатор турніру: Українська Федерація Спортивного бриджа
Голова Організаційного комітету: Нєскоромний Микола
Суддівська колегія: Шеремета О., Морозов В., штатні судді
порталу gambler.ru. Головний суддя –
Шеремета О.

2. Додаткові показники. Якщо пари набрали однакову кількість імпів, то
пріоритет має пара, яка набрала більше імпів проти пар, які посіли перші
вісім місць, не враховуючи ці пари. Якщо цей показник у пар однаковий,
то пріоритет має пара, яка набрала більше імпов в особистій зустрічі.
Якщо особиста зустріч закінчилася внічию, то пріоритет визначається
жеребом.
3. До участі в турнірі допускаються всі пари, що своєчасно подали заяву
та сплатили турнірний внесок.

1. Турнірний внесок для кожного гравця складається з двох
частин: технічний внесок – 100 грн та персональний внесок –
150 грн.
Гравці, які мають підписку на gambler.ru «бридж» або «преміум»
дійсну на весь термін турніру, звільняються від сплати технічної
частини внеску.
Гравці, які є членами УФСБ та сплатили членський внесок,
звільняються від сплати персонального внеску.
Гравці віку до 26 років – юніори – звільняються від сплати усіх
внесків. Акаунт юніора на портале gambler повинен містити дійсні
персональні данні та бути підтверджений кимось з відомих в
української бриджевої спільноті гравців.
2. Термін подачі заявки: не пізніше 14:00 27 березня 2020 р.
Парам, які подали заявки пізніше, не гарантується право участі.
3. Остаточно реєстрація закінчується 27 березня 2020 р. о 17:00.
4. Початок гри: 27 березня 2020 р. о 19:20, закінчення гри: 29
березня 2020 р. о 22:00-23:00.
5. Заявки подавати на e-mail: bridgesport.ua@gmail.com. Заявка
має містити прізвище та ім’я гравців пари, логин гравців на
порталі та мати вкладення квітанції, що підтверджує оплату.
Бажано
додати
номер
телефону
для
можливості
двостороннього зв’зку.
6. Турнірні внески платити на карту ПриватБанку:
5363 5423 0664 8057 Микола Нєскоромний

ВАЖЛИВО: Учасник повинен дотримуватися вимог Кодексу
Спортивного Бриджу 2017 року, поводитися етично до усіх учасників
змагань. За порушення правил поведінки гравцем, пара може бути
відсторонена від подальших змагань.

4. Системи торгівлі, вісту. Алертування й анонсування заявок.
1. На
турнірі
заборонені HUM-системи,
кожна
пара
несе відповідальність
за
відповідність
використовуваної системи торгівлі зазначеним обмеженням. В

разі сумніву гравцям необхідно проконсультуватись із
головним суддею перед початком турніру. Система називається
високоштучною (жовтою, HUM), якщо вона відповідає як
мінімум одній з наступних умов:
1. "пас"
на
позиції
першого
відкриття
за домовленістю партнерів може мати значення, що
у загальнобриджевому
розумінні відповідає руці,
вартій відкриття, і гравець, що пасує, може мати на даму
більше, ніж середня рука.
2. відповідно
до партнерських
угод,
відкриття на
першому рівні може бути слабшим за "пас".
3. відповідно до партнерських
угод,
відкриття на
першому рівні може містити руку, слабшу від середньої на
короля або більше.
4. відповідно до партнерських
угод,
відкриття на
першому рівні показує: (а) або довжину, або короткість у
зазначеній масті; (б) довжину або в одній, або в іншій масті.
2. Коричневі конвенції заборонені. Конвенція вважається
"коричневою", якщо:
1. Будь-яке відкриття від 2♣ до 3♠, в якому не всі варіанти
гарантують наявність чотирьох карт у визначеній масті, і
хоча б один з варіантів якого містить онерно слабкі руки.
1. Виняток: Відкриття 2♣ або 2 , що показує слабкі два
у довільному мажорі, із сильними варіантами або без
таких (останні повинні описувати руки, що містять як
мінімум 16 HCP або еквівалентні цінності).
2. Виняток: Відкриття, для якого всі варіанти, що
містять онерно
слабкі
руки,
гарантують
наявність чотирьох карт у визначеній масті. При
цьому решта варіантів
повинні гарантувати
або наявність чотирьох
карт
у цій масті,
або
наявність онерно сильної руки.
2. Оверкол на натуральне мастеве відкриття, зроблене на 1-у
рівні, який не гарантує як мінімум чотирьох карт у
визначенній масті.
1. Виняток: натуральний оверкол в без козиря.
2. Виняток:
будь-яка кюбідна
заявка,
що
показує онерно сильну руку
3. Виняток: Кюбід стрибком у показанній опонентами
масті, що просить партнера поставити 3БК із
затримкою у цій масті.
3. Блефова заявка, контрольована або визначена системою.
4. Конкурентна заявка на рівні 2 або 3, що є першою значущою
заявкою
цієї лінії,
яка (можливо,
за
винятком
незначної кількості рук) гарантує онерну слабкість, не

менше шести карт у двох визначених мастях, але не гарантує
чотирьох карт у жодній з них.
5. Примітка:
Жодне з
вищенаведених
визначень не
стосується конвенційних захистів проти форсуючих
штучних відкриттів і захистів проти коричневих конвенцій
або HUM конвенцій.
3. Право класифікувати Систему як HUM, а конвенцію як
"коричневу" належить Головному Судді змагань. При
розгляді системи Суддя може консультуватись із членами АК.
4. Заборонений блеф нелімітованими відкриттями.
5. Обидва гравці у парі повинні використовувати однакову
систему торгівлй й вісту.

6. Алертуються: всі заявки, що мають ненатуральне значення, а
також
несуть додаткову
інформацію
або можуть бути несподіваними для опонентів (в тому числі
паси та реконтри). Алертувати заявки гравець повинен
самостійно в момент вибору заявки з меню биддинг-бокса.
Не алертуються:
1. стейман 2♣ безпосередньо на відкриття 1БК у випадку його
класичного значення – є як мінімум одна 4-ка у мажорі із
силою щонайменше інвіту (якщо заявка 2♣ не
гарантує мажорів і/або інвіту – вона алертується!)
2. заявки 2♦ і 2♥ у значенні "трансфер у мажор, від 5-ки, від 0
РС" і їхнє просте прийняття.
3. заявка 2♠ у значенні "трансфер у ♣ або інвіт до 3бк"
4. заявка 2БК у значенні "трансфер в ♦"
5. всі контри.

5. Апеляції та інше.
1. Апеляційний Комітет призначається у складі: Драган В.,
Нєскоромний М. і буде розширений кімось з учасників за їх
згоди.
2. Даний турнір є офіційним интернет-чемпіонатом України.
3. Переможці й призери першості отримують тітул переможець
(призер) Першого інтернет-чемпіонату України серед пар на
imp.

Виняткове право трактовки цього Положення належить
Організаційному Комітету.

Голова Організаційного
комітету

Нєскоромний М. П.

