ZAPISNIK 10. SEJE UO BZS
3. januar 2022

10. seja (dopisna)
Glasovali: Tomaž Adamič, Julija Lapuh-Bele, Tanja Gvozdenović, Gozdana Petrič, Gregor Rus
Upravni odbor je na svoji dopisni, 10. seji, 3. jauarja 2021, soglasno sprejel naslednje sklepe,
vezane na organizacijo državnega ekipnega prvenstva (DEP):

Sklep 10/1

V primeru, da bo v skupini A prijavljenih 7 ali več ekip, se bo tekmovanje izvedlo v dveh
fazah - predtekmovanje in
nale. Predtekmovanje bo potekalo online na platformi
RealBridge, število razdelitev bo nekoliko zmanjšano.

Podrobnosti bodo na spletni strani objavljene v petek, 7. januarja.

Razen, če bo to eksplicitno prepovedano, bo
potekalo online na platformi RealBridge.

nale potekalo v živo. V nasprotnem primeru bo

Sklep 10/2

V primeru, da bo v skupini A prijavljenih 6 ali manj ekip, se bo tekmovanje izvedlo v eni fazi
in sicer v živo, 8. in 9. januarja. Za uvrstitve od 3. do 6. mesta bodo šteli rezultati Round
Robina, prvo in drugo uvrščeni ekipi, bosta igrali nalni dvoboj.

Podrobnosti bodo na spletni strani objavljene v petek, 7. januarja.

Sklep 10/3
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Zaradi dejstva, da nekateri igralci ne igrajo online in nekateri ne igrajo v živo, je v ekipe
možno prijaviti do 8 igralcev.

Sklep 10/4

Točkovanje online dela bo skladno s kategorizacijskim pravilnikom polovično. Če se bo
nale igralo v živo, bodo nalisti prejeli točke po naslednjem izračunu: za prva 4 mesta
privzamemo logiko, da je bilo 30 točk, kolikor bi jih normalno dobil četrtouvrščeni,
osvojenih v online predtekmovanju, ostale pa v živo. Tabelo, ki jo predvideva
kategorizacijski pravilnik, torej razumemo kot 50 + 30, 30 + 30, 10 + 30 in 0 + 30. Ker so točke
za online prepolovljene, bo namesto 30 vsak dobil po 15 točk, torej bo prvim štirim ekipam
dodeljenih 65, 45, 25 in 15 točk.

V kolikor bi se tudi nale igralo online, bo točkovanje polovično.

Sklep 10/4 je bil izglasovan s štirimi glasovi za, en glas je bil vzdržan.

Predsednik:
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Tomaž Adamič
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