Regulamin klasyfikacji długofalowej
57. Poznańskiego Kongresu Brydżowego

1. Do punktacji długofalowej zalicza się punkty długofalowe (PDF) zdobyte przez zawodnika
w czterech turniejach spośród I-V KTP oraz w sobotnim turnieju teamów i niedzielnym turnieju
GPPP.
2. W poszczególnych turniejach uczestnicy otrzymują za czołowe miejsca następujące liczby PDF:
a) I m-ce w turnieju GPP Par – 180,
b) I m-ce w finale open turnieju GPP Teamów – 220,
c) najwyżej sklasyfikowany team turnieju GPP Teamów niezakwalifikowany do finału open –
100,
d) I m-ce w pozostałych turniejach kongresowych – 120.
3. Liczba PDF zdobywana przez pary zajmujące miejsce drugie i następne ulega każdorazowo obniżeniu
o wynik podzielenia liczby punktów dla zwycięzcy przez liczbę stanowiącą ½ startujących w turnieju
par. Jeżeli wynik dzielenia nie jest liczbą całkowitą, to w przypadku początkowych miejsc jest
zaokrąglany w górę do najbliższej liczby całkowitej, a w przypadku pozostałych w dół do najbliższej
liczby całkowitej, tak aby w ten sposób obliczone punkty otrzymało 50% par (zaokrąglone w górę)
i ostatnia z nich otrzymała 2 PDF. Kolejne pary otrzymują po 1 PDF.

4. Liczba PDF zdobywana przez kolejne teamy uczestniczące w finale open ulega obniżce o 10 PDF,
gdy rozgrywano równolegle finał popularny, lub o 8 PDF, gdy nie rozgrywano finału popularnego.
5. Liczba PDF zdobywana przez kolejne teamy niezakwalifikowane do finału open (w tym przez
teamy zakwalifikowane do finału popularnego) ulega obniżce o wyniki działania 200 / (N - 2*F),
gdzie N jest liczbą wszystkich teamów turnieju, a F liczbą teamów zakwalifikowanych do finału
open. Po wykonaniu obliczeń zaokrągla się przyznawane liczby PDF do liczb całkowitych. Kolejne
teamy otrzymują po 1 PDF.
6. Dodatkowo przyznaje się premie za czołowe miejsca:
a) turniej GPP Par – 40, 28, 20, 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1,
b) finał open turnieju GPP Teamów – 40, 20, 10, 5, 2
c) finał popularny turnieju GPP Teamów – 70, 50, 30, 20
d) pozostałe turnieje kongresowe – 20, 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1.
7. W turnieju teamów PDF zdobywa zawodnik, który rozegrał min. 40% wszystkich rozdań granych
przez drużynę oraz co najmniej jeden mecz w fazie finałowej, jeśli jego drużyna do niej
awansowała. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego ostatniego kryterium (min. jeden mecz w fazie
finałowej), otrzymują za turniej teamów 100 PDF.
8. Zawodnicy uczestniczący w meczach międzypaństwowych za każdy turniej kongresowy, w którym
nie mogli uczestniczyć z powodu meczu, otrzymują 84 PDF.
9. W przypadku równej liczby PDF o ostatecznej kolejności decyduje wyższe miejsce zajęte kolejno
w turnieju GPP Teamów i w turnieju GPP Par albo wyższa suma PDF z pięciu turniejów I-V KTP.

