LJUBLJANSKA LIGA 2017/2018
Organizator tekmovanja
Organizator tekmovanja je ŠD Greens 31, Veselova ulica 16, 1000 Ljubljana.
Tekmovanje bo potekalo v klubskih prostorih ŠD Greens 31, Dunajska 190, Ljubljana.
Osnovna določila
Vsaka ekipa lahko prijavi do 8 igralcev. Med potekom lige lahko vsaka ekipa dva igralca ali
igralki zamenja oziroma doda, vendar ne z igralci, ki so v tekočem letu v tej ligi že nastopili.
Igralo se bo vsak drugi četrtek in sicer 11.01, 25.01., 08.02., 22.02., 08.03, 22.03in play off
12.04 in 26.04.
Dvoboji se pričnejo ob 18.00 uri in bodo trajali okoli štiri ure. (2 x12 bordov)
Območno ligo vodi sodnik (vodja tekmovanja). Igralo se bo s pomočjo zaslonov (screenov) z
vnaprej računalniško namešanimi kartami. Uporabljali se bodo Bridgemate in obračunan bo
tudi Butler po parih.
Pravilnik igranja - ob predvidenem številu 8 moštev
Ekipe bomo glede na rating razdelili v dve skupini: Skupina A 1-4 in Skupina B 5-8.
Igralo se bo dvokrožni RR 2 x 12 razdelitev z obvezno menjavo parov na polovici. Vsak
termin se bo odigralo eno kolo.
Po rednem delu se bo igral še play off, ki bo vse ekipe razvrstil od prvega do zadnjega mesta.
V play off-u se bodo pomerile ekipe po principu A1-B1 in A2-A3 in v finalu obe zmagovalki
in poraženki za razvrstitev od 1-4 mesta. Ostale ekipe (A4, B2, B3 in B4), bodo igrale za
mesta od 5 do 8.Igrali se bodo dvoboji po 32 bordov (2x16). Za preostala mesta bodo igrale
ekipe (A4, B2, B3 in B4) dvoboje po enakem ključu kot za mesta od 1 do 4.
Za igranje v play offu, bodo ekipe prenašale 1/3 IMP-jev iz seštevka obeh dvobojev.
Stroški
Prijavnina za vsako ekipo je 120€
Dnevna klubska prijavnina na osebo po 5€, pri čemer je vračunana ena brezalkoholna pijača
gratis.
Nagrade
Tri nagrade: 1. mesto 400€, 2. mesto 250€ in 3. mesto 150 €.
Zmagovalci bodo dobili tudi prehodni pokal, za vse udeležence pa se bo organizator potrudil
pridobiti še kakšne praktične nagrade.
Prijave
Prijave bomo sprejemali na elektronski naslov: sdgreens31@gmail.com , najpozneje do
ponedeljka, 8.1.2018.

