
REGULAMIN 
Cyklicznych Turniejów Par w Brydżu Sportowym 

o PUCHAR Rady Osiedla Kuźniki 
 
Organizatorzy:  

Klub Seniora we Wrocławiu ul. Sarbinowska 21 reprezentowany przez 
Stanisława Grocholskiego – kierownika Klubu Seniora, Marię Jędrykę oraz Wojciecha 
Skoniecznego, odpowiedzialnego za działania związane z organizowaniem 
i prowadzeniem turniejów. 
Cel: 

Celem organizowania turniejów brydżowych jest popularyzacja brydża 
sportowego oraz integracja ludzi z różnych środowisk. 
Miejsce i czas: 

Rozgrywki odbywają się w Klubie Seniora Rady Osiedla Wrocław –Kuźniki 
w soboty; początek gry o godzinie 10:00. 
W ciągu roku kalendarzowego rozegranych zostanie od 10 do 12 turniejów raz 
w miesiącu.  
Rodzaj turniejów, sposób prowadzenia turniejów i liczenia wyników, 
ograniczenia systemowe: 

1. Turnieje te są turniejami klubowymi (waga turnieju=1). 
2. Uczestnicy turniejów otrzymują punkty klasyfikacyjne (PKL). 
3. Turniej zgłoszony jest do programu BRIDGESPIDER. 
4. Turnieje są organizowane z myślą o amatorach i mają charakter OTWARTY. 
5. Rozgrywane są z użyciem kaset licytacyjnych (obowiązuje alertowanie odzywek 

sztucznych i stopowanie odzywek skaczących). 
6. Wyniki turniejów rozgrywanych w miesiącach nieparzystych liczone są na MAX-

y (przy 6 i 7 parach na MAX-y dla 3 zapisów –tabela 11 zakresowa). 
7. W miesiącach parzystych turnieje liczone są na punkty meczowe (IMP) 

i przeliczane na punkty zwycięskie (VP) wg oficjalnych tabel przeliczeniowych 
PZBS. W turniejach na IMP uczestnicy rozgrywają mecze 2-6 rozdaniowe. 

8. Zaleca się stosowanie naturalnych systemów licytacyjnych określonych 
w Polityce Systemowej PZBS jako ZIELONE i NIEBIESKIE. Odstępstwo od 
systemu Wspólny Język (Polish Club) para powinna zgłosić przeciwnikom przed 
rozpoczęciem licytacji. Mile widziane jest posiadanie przez parę minikarty 
konwencyjnej. 

9. Zawodnicy MOGĄ posługiwać się w czasie gry opisami własnych systemów 
licytacyjnych. Obowiązuje zakaz otwarć blefowych, odzywek losowych i gry 
frywolnej. 

Uczestnicy turniejów: 
Uczestnikami mogą być zarówno członkowie PZBS jak i nie należący do PZBS, 

którzy wnieśli opłatę wpisową do danego turnieju. Dopuszcza się grę sędziego 
w turniejach. 
Klasyfikacja długofalowa roczna: 

1. Uczestnicy w każdym turnieju zdobywają punkty długofalowe (PDF). Zwycięska 
para otrzymuje ilość PDF równą ilości startujących z obniżką o 1 aż do 
ostatniego miejsca. Dodatkowo za pierwsze 3 miejsca przyznawana jest premia 
w wysokości 3, 2 i 1 PDF. 

2. Do indywidualnej rocznej punktacji długofalowej BRUTTO zalicza się wszystkie 
turnieje, a do punktacji NETTO –8 najlepszych wyników. 



3. Zwycięzcą rocznej punktacji długofalowej zostanie zawodnik/para, który/a 
w swoich startach zdobył(a) największą ilość PDF-ów. 

Wpisowe i nagrody: 
1. Za udział w turniejach organizator pobiera od każdego zawodnika jednakowe 

wpisowe w kwocie 10,-zł. Całość wpisowego pozostaje w dyspozycji 
Organizatora. 

2. Uczestnicy (zawodnik lub para), którzy zajęli trzy pierwsze lokaty w klasyfikacji 
rocznej (punktacja długofalowa NETTO) otrzymują puchary. 

3. Zawodnicy z miejsca od 1 do 5 w klasyfikacji rocznej NETTO otrzymują nagrody 
finansowe. Ilość zawodników i wielkość nagrody ustali Organizator po 
zakończeniu cyklu. 

Postanowienia końcowe:  
1. Turnieje prowadzi i oblicza wyniki sędzia z licencją PZBS. Nieobecność 

licencjonowanego sędziego nie jest przeszkodą w rozegraniu turnieju, w takim 
przypadku obowiązki prowadzącego przejmuje uczestnik najbardziej 
kompetentny. 

2. Wyniki turnieju ogłaszane są bezpośrednio po zakończeniu gry a po upływie 30 
minut od ogłoszenia, uznaje się je za OFICJALNE.  

3. W sytuacjach spornych sędzia orzeka zgodnie z Międzynarodowym Prawem 
Brydżowym 2017 i odpowiednimi przepisami PZBS.  

4. Terminy poszczególnych turniejów, wyniki oraz szczegóły dotyczące turniejów 
będą publikowane na stronie https://www.brydz.online/  

5. Informacji o turnieju udziela i przyjmuje zapisy Wojciech Skonieczny 
tel. 717299232. 

6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

Wrocław, styczeń 2020 

 

Za organizatora       

 

Wojciech Skonieczny  Stanisław Grocholski  

 

………………………………..   ………………………….. 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez  

Zarząd DZBS dnia ……………… 


