Upravni odbor BZS je na seji z dne 22.2.2021 sprejel naslednji

Pravilnik za igranje na online turnirjih pod okriljem BZS
1.člen
Upravni odbor BZS je z namenom, da se igralcem na online turnirjih, ki potekajo pod njenim okriljem,
omogoča urejeno, prijazno in vspodbudno igralno okolje, sprejel naslednja pravila:
2.člen
Sodnik – vodja – online turnirja (director)
1. Zagotavlja potek tekmovanja v okviru pravil.
2. Pomaga razrešiti nepravilnosti in zaplete za mizo.
3. Sodnika je treba klicati ob vsakem zapletu ali nepravilnosti (razen ob izgubi povezave, saj je
sodnik – vodja – turnirja o tem obveščen avtomatsko).
3.člen
Profil:
1. Igralec je dolžan v profil vpisati svoje pravo ime in priimek.
2. Slika, če se izbere, mora ustrezati kraju objave.
3. Igralec lahko na kratko opiše svoj licitacijski sistem.
4.člen
Klepet (chat):
1. Ko igralec pride na mizo, pozdravi omizje.
2. Igralec je dolžan biti prijazen do partnerja in do nasprotnikov.
3. Po končani igri se je vljudno zahvaliti in se posloviti.
4. Klepet (chat) ni namenjen kritiziranju ali zasebnim pogovorom.
5.člen
Popravki – Undo
Undo je zaprosilo namenjeno odpravi zgolj očitnih pomot.
Vsaka drugačna uporaba te možnosti predstavlja njeno zlorabo.
6.člen
Zahtevek – Claim
Zavrnitev zahtevka je pravica in ne sme biti razlog za zamero (soigralci so v dvomu).
7.člen
Alertiranje

1. Alertiranje pri igri online poteka v obliki samoobveščanja – igralci opozarjajo na lastne
licitacije.
2. Alertiranje je dolžnost in zadostuje že klik na alert.
3. Kadar se zahteva pojasnilo, se opiše list, zgolj navedba imena konvencije ne zadostuje.
4. V dvomu se alertira.
5. Alertira se tudi pri licitacijah nad 3 NT.
6. Pojasnjuje se lahko tudi preko “chat to opponents”.
7. Zahtevku za pojasnilo se je nujno odzvati, tudi če se zdi odgovor očiten.
8. Kibiciranje ni dovoljeno
8.člen
Obnašanje – velja pravilo Zero Tolerance*
1. Igralci so dolžni biti vljudni in prijazni.
2. Partnerja ali nasprotnike je korektno pohvaliti za dobro igro.
3. Kritiziranje ni dovoljeno.
4. Na neustrezne opazke se ne odgovarja.
5. Igralec je dolžan o tem, da mora začasno prekiniti igranje, omizje obvestiti.
9.člen
Zapustitev mize v teku igre ni dovoljena, razen:
- če se je prekinila internetna povezava ali je odpovedala programska oprema
- če gre za res nujne in nepričakovane osebne zadeve
Igralec je dolžan o nujni zapustitvi mize obvestiti igralce in sodnika – vodjo – turnirja.
10.člen
I.

Seznam hujših kršitev:

1. uporaba kletvic
2. žalitev partnerjev, nasprotnikov ali kogarkoli.
3. vsak primer izkoriščanja spletnega načina igranja za olajševanje igre in licitacije je prevara,
kar označuje zelo nenavadne licitacije, ki očitno niso posledice nepoznavanja sistema.
II.

Seznam hujših oblik neprimernega obnašanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kritiziranje licitacije ali igre
uporaba javnega klepeta za zasebne pogovore
pretirano klepetanje, ki lahko moti igro
pretirano izkazovanje veselja ali nezadovoljstva nad rezultatom
podučevanje brez zaprosila
spravljanje partnerja v zadrego
razpravljanje o že odigranem boardu
11.člen

Kazenske določbe:

1. Igralci kršitve pravil prijavijo vsakokratnemu sodniku – vodji – turnirja, ki svoj naslov objavi v
pozdravnem nagovoru.
2. Igralci so sodniku – vodji – turnirja dolžni sporočiti vsak primer suma prevare iz čl. 10/I tč.3.
3. Za ugotovljeno kršitev iz čl 10/I.tč.3 tega pravilnika je zagrožena kazen z začasno izključitvijo
iz seznama igralcev online turnirjev BZS za obdobje do največ treh mesecev.
4. Za ponavljajoče kršitve iz čl 10/I.tč. 3 tega pravilnika se lahko izreče stalna izključitev iz
seznama igralcev online turnirjev BZS.
5. Za ponavljajoče ostale kršitve ali hujše oblike neprimernega obnašanja iz čl. 10. tega
pravilnika se izreče izključitev iz seznama igralcev online turnitjev BZS za dobo največ 3
mesecev.
6. Postopek ugotavljanja kršitev vodi Tekmovalna komisija, ki pripravi zapisnik in predlaga
višino kazni.
7. O zadevi odloča Disciplinska komisija BZS.
8. Neupoštevanje opozorila o nepopolno izpolnjenem profilu glede imena in priimka se
sankcionira z uvrstitvijo na listo igralcev z nedovoljenim pristopom za čas do ureditve profila,
o čemer odloča sodnik – vodja – turnirja.

Zč. Predsednik BZS
Dušan Fortuna

*Več o pravilu Zero Tolerance: v objavi na spletni strani BZS pod rubriko Bridžistični bonton in
bridžistični kodeks.

