ZAPISNIK 18. SEJE UO BZS
17. junij 2022

18. seja (Zoom)
Prisotni: Tomaž Adamič, Julija Lapuh-Bele, Tanja Gvozdenović, Gozdana Petrič
Opravičeno odsoten: Gregor Rus

Upravni odbor je na svoji 18. seji, 17. junija 2022, soglasno sprejel naslednja sklepa:

Sklep št. 18/1 :
Potrdi se Tarifa BZS za sezono 2022/2023 .

Sklep št. 18/2 :
Posodobi se Registracijski pravilnik in sicer:
• pravilnik se uredi v obliki, v kakršni so ostali pravilniki
• doda se točka 2.2: “Status registriranih igralcev prejšnje sezone velja do konca registracijskega
obdobja tekoče sezone”

Sklep št. 18/3 :
Posodobi se Pravilnik o reprezentanci in sicer:
• črta se tretja alineja točke 2.1
• doda se točka 2.3., ki se glasi:
• trening se načeloma izvaja na spletu
• če je prijavljenih osem ali več parov, se trening izvede na platformi RealBridge
• če je prijavljenih od štiri do sedem parov, se trening izvede na platformi BBO
• če so na trening prijavljeni trije pari ali manj, trening odpade; prijave v tem primeru
štejejo kot udeležba na izvedenem treningu

2. od 2

Sklep št. 18/4 :
Posodobi se Tekmovalni pravilnik in sicer:
• skladno s predlogom Tekmovalne komisije se posodobi format SBL (priloga)
• skladno s predlogom Tekmovalne komisije se posodobi format DEP (priloga)
• točki 2.5. se doda alineja: SBL1 in SBL2 sta odprti za vse
• v točki 2.6 se izbriše “ 3. ligi”
• popravi se napaka - ponavljanje oznake točke 2.6
• v točko 3.2.3 se doda alinejo: “izjema je ekipni turnir na Dnevih slovenskega bridža, kjer
zadostuje, da sta izpolnjena dva od štirih pogojev”
• doda se novo točko 4
• glede na starost imajo igralci statuse: junior, član in senior
• za kriterije za statuse BZS povzema smernice EBL
• če smernice EBL kot mejnik določajo 1. januar koledarskega leta, BZS privzame, da status
velja že v začetku tekmovalne sezone (primer: če EBL za spremembo statusa predpisuje
1. januar 2023, BZS status spremeni za celotno sezono 22/23)

Sklep št. 18/5 :

UO BZS ugotavlja, da nekateri organizatorji turnirjev rezultatov ne pošiljajo v predpisanem
roku. Zato se posodobi Kategorizacijski pravilnik, tako da se točki 4.2. doda stavek: Uvoz
rezultatov po tem roku mora odobriti UO BZS in sicer le na osnovi upravičenega razloga za
zamudo.
Posodobljeni pravilnik začne veljati 15. julija 2022, do tega datuma je možno uvoziti
rezultate tudi za nazaj.

Predsednik
Tomaž Adamič

Format Slovenske bridž lige 2022/2023
predlog TK BZS, maj 2022

1) format 1. SBL ostane v celoti nespremenjen

• v 1. SBL vedno igra 8 ekip, če katera od predvidenih ekip nastop odpove, se ligo
popolni in sicer po naslednjem vrstnem redu:

- z ekipo, ki je v prejšnji sezoni izpadla iz 1. SBL
- z drugo uvrščeno ekipo iz 2.SBL prejšnje sezone
- z ekipo, ki jo povabi TK BZS po lastni presoji
2) ukine se 3.SBL
3) v 2. SBL se lahko prijavi neomejeno število ekip

• v 1. delu tekmovanja se igrajo dvoboji po švicarskem sistemu
• v 2. delu tekmovanja štiri najbolje uvrščene ekipe igrajo pol nale in nale
- ekipe, uvrščene od 5. mesta navzdol v času pol nala nadaljujejo s tekmovanjem po
švicarskem (danskem?) sistemu

• zmagovalka nala se uvrsti v 1. ligo (za naslednjo sezono), poraženka nala igra
repasaž s sedmo uvrščeno ekipo 1.SBL
4) Število razdelitev

• v 1. SBL se dvoboji igrajo 2 x 14 razdelitev, vsak proti vsakemu, torej 7 kol
• v 2. SBL se dvoboji igrajo :
- 1 x 14 razdelitev, švicarski sistem, 10 kol v predtekmovanju + 2 koli za ekipe, ki se
niso uvrstile v pol nale

- v primeru, da je število ekip premajhno za 10 kol, se na polovici tekmovanja uporabi
funkcijo “pozabi zgodovino”

- pol nale in nale se igrata 2 x 14 razdelitev

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

1

5) Igralni dnevi

• Tekmovanje se odigra v dveh vikendih (4 igralni dnevi)
• 1. igralni dan
- 1. SBL 1. in 2. kolo
- 2. SBL 1., 2., 3. in 4. kolo
• 2. igralni dan
- 1. SBL 3. in 4. kolo
- 2. SBL 5., 6., 7. in 8. kolo
• 3. igralni dan
- 1. SBL 5. in 6. kolo
- 2. SBL
dopoldan 9. in 10. kolo vsi
popoldan pol nale, ostali 11. in 12. kolo

• 4. igralni dan
- 1. SBL
dopoldan 7. kolo
popoldan repasaž (7. uvrščena ekipa)

- 2. SBL
ekipe, ki se niso uvrstile v nale ne igrajo
dopoldan nale
popoldan repasaž (2. uvrščena ekipa)

6) Uvrstitve

• 1. SBL nespremenjeno
• 2. SBL
- 1. in 2. mesto določi nalni dvoboj
- pol nalista, ki se nista uvrstila v nale oba zasedeta 3. mesto
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7) Točkovanje

• 1. SBL nespremenjeno
• 2. SBL
- 1. mesto 16 KAT
- 2. mesto 13 (+1) KAT
- 3. mesto 10 KAT, (2 ekipi)
- 5. mesto 8 KAT, ostala mesta po 1 KAT manj, 12. mesto in nižje po 1 KAT
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Format DEP 2022/2023
predlog TK, junij 2022

1) predtekmovanje se igra 2 igralna dneva
2) predtekmovanje se igra bodisi RR ali Švicarski sistem, odvisno od števila prijavljenih
ekip

• če je prijavljenih 10 ali manj ekip se igra RR
- če je prijavljenih 9 ali 10 ekip, se igra 12 razdelitev na dvoboj
- če je prijavljenih 7 ali 8 ekip, se igra 16 razdelitev na dvoboj
- če je prijavljenih 5 ali 6 ekip, se igra 12 razdelitev na dvoboj, predtekmovanje se
odigra v enem igralnem dnevu

• če je prijavljenih 11 ali več ekip, se igra Švicarski sistem
- če je prijavljenih 11 ali 12 ekip, se igra 6 kol po 20 razdelitev na dvoboj
- če je prijavljenih 13 ali 14 ekip, se igra 7 kol po 16 razdelitev na dvoboj
- če je prijavljenih 15 ali 16 ekip, se igra 8 kol po 16 razdelitev na dvoboj
- če je prijavljenih 17 ali 18 ekip, se igra 9 kol po 12 razdelitev na dvoboj
- če je prijavljenih 19, 20 ali 21 ekip, se igra 10 kol po 12 razdelitev na dvoboj
- če je prijavljenih 22 ali več ekip, se formirata 2 skupini, znotraj skupin se uporabi
enak format
3) pol nale se igra 1 igralni dan, 56 razdelitev na dvoboj

• če se je predtekmovanje igralo v eni skupini, zmagovalna ekipa izbira nasprotnika za
pol nalni dvoboj med tretje in četrto uvrščeno ekipo

• če se je predtekmovanje igralo v dveh skupinah, se v pol nalu pomerita zmagovalna
ekipa iz prve skupine z drugo uvrščeno ekipo iz druge skupine in obratno
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nale se igra 1 igralni dan, 56 razdelitev na dvoboj

• v nalu se pomerita ekipi, ki sta zmagali pol nalne dvoboje
• vzporedno se za tretje mesto pomerita ekipi, ki sta izgubili pol nalne dvoboje
5) če je v nalnem ali pol nalnem dvoboju rezultat po 56 razdelitvah neodločen, se igra po
štiri dodatne razdelitve, dokler se ne dobi zmagovalca.
6) vzporedno s predtekmovanjem skupine A se igra tudi DEP skupine B

• število razdelitev in sistem tekmovanja v skupini B se prilagodi tako, da je število
razdelitev na kolo (ali polčas) v obeh skupinah enako.
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