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REGULAMIN ŚRODOWYCH 
OKRĘGOWYCH TURNIEJÓW PAR BRYDŻA SPORTOWEGO 

 
1. RODZAJ TURNIEJÓW: 

Turnieje Par  zwane dalej „ŚRODOWYMI” organizowane przez DZBS to turnieje 
ZAMKNIĘTE, CYKLICZNE w randze TURNIEJÓW  OKRĘGOWYCH (RT=2). 

2. ORGANIZATOR: 
Organizatorem turniejów „środowych”  jest D Z B S Wrocław.   Organizatora podczas turnieju 

reprezentują: Andrzej ROBAK  - tel. dom. 71 342 81 18;  - kom.               694 522 302; 

jako osoba odpowiedzialna za całość działań związanych z organizowaniem i prowadzeniem 
turniejów „środowych”  oraz: 

 

Małgorzata ROBAK         -tel. dom. 600 635 100; 
Zdzisław MALKIEWICZ                                - tel.  kom..    605 997 338;     
Marcin  MOTYKIEWICZ          - tel. kom.  600 968 130 

   

3. MIEJSCE ROZGRYWEK TURNIEJÓW 

Klub Salonik, Wrocław, ul. Braniborska 4. 

4. TERMINY TURNIEJÓW 

Organizowane są w środy- stąd nazwa turniejów - (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy). 
Czas rozpoczęcia turnieju godz. 1715, przewidywana godz. zakończenia: 2145 - 2215. 
Zapisy przyjmowane są między 1700 a 1715. 

5. UCZESTNICY ROZGRYWEK 

5.1. Warunkiem udziału w rozgrywkach jest niebudzący wątpliwości stan trzeźwości 
uczestnika   

5.2. Uczestnikami turniejów mogą być: 
a) zawodnicy zrzeszeni w PZBS, 
b) osoby zaproszone przez organizatora 
c) amatorzy 

Z uwagi na charakter turnieju (ograniczona liczba miejsc) decyzję o dopuszczeniu 
zawodników do gry podejmuje organizator (w jego imieniu sędzia turnieju). 

5.3. Uczestnicy wnoszą opłatę wpisowego zgodną z niniejszym Regulaminem. 

5.4. Zawodnik może wystąpić do organizatora o zwolnienie z opłaty startowej – patrz p. 9.3. 

5.5. Zachowanie się uczestników turniejów: 
- w czasie rozgrywania turniejów należy przestrzegać zasad fair play; 
- po zauważeniu jakiejkolwiek nieprawidłowości przy stole należy wezwać Sędziego. 
Samowolne poprawianie nieprawidłowości i wymierzanie kar narusza przepisy 
obowiązującego Prawa Brydżowego w Polsce. 

5.6. Przystąpienie do gry jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
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6. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJÓW 

 Osobiste, w środę przed turniejem w godz.   1700 a 1715 w miejscu rozgrywek. Sposób 
przydzielania numerów startowych określa sędzia zawodów. 

7. WARUNKI LOKALOWE 

7.1. Dwie sale, mogące pomieścić do 10 stolików. Ilość stolików i krzeseł wystarczających na 20 
par. 

7.2. Na sali obowiązuje wszystkich zakaz palenia tytoniu. Nie przewiduje się miejsca 
przeznaczonego na palarnię.  

8. SYSTEM ROZGRYWEK 

8.1. Okręgowy turniej par „środowych”  jest turniejem jednosesyjnym, rozgrywanym w zależności 
od ilości uczestników systemem rotacji Howell’a. 

Turnieje zgłaszane są do programu BRIDGE SPIDER („PAJĄCZEK”). Sędzia powiela na 
turniej rozdania takie same dla wszystkich zgłoszonych ośrodków. 

8.2. W turniejach na MAX-y jeśli będzie taka możliwość, uczestnicy rozgrywają 14 rund po 2 
rozdania,     a w turniejach na IMP + VP mecze 3-6 rozdaniowe. 
Przewiduje się rozegranie w każdym turnieju zgłoszonym do „pajączka” nie mniej niż 26 
rozdań. 

8.3. Licytacja z użyciem kaset licytacyjnych, ze wszystkimi tego konsekwencjami (alertowanie 
i stopowanie odzywek). 
W miarę możliwości sędzia wykorzystuje elektroniczny zapis wyników rozdania 
(„pierniczki”) 

8.4. W turniejach wolno stosować systemy licytacyjne określone w Polityce Systemowej PZBS. 
Zawodnicy stosujący wysoce sztuczne systemy licytacyjne muszą przedstawić kartę 
konwencyjną przeciwnikom (oraz sędziemu). Pozostali zawodnicy nie muszą posiadać karty 
konwencyjnej, ale wskazane jest wypełnienie „minikarty”.  

8.5. Zabrania się stosowania otwarć blefowych. 

8.6. Wyniki obliczane są „na maksy” albo „punkty meczowe”. 

8.7. Wyniki pierwszych dwóch turniejów w każdym miesiącu liczone są na MAX-y a pozostałe na 
IMP. Jeśli do turnieju przewidzianych do liczenia na MAX-y zgłosi się mniej niż 13 par, taki 
turniej liczony jest na IMP a następny na MAX-y. 

8.9. W turniejach na IMP-y wyniki przeliczane są na punkty zwycięskie (VP) wg oficjalnej 
(ułamkowej) skali przeliczeniowej PZBS dla odpowiedniej liczby rozdań w meczu. 

8.10. Uczestnicy turniejów otrzymują punkty klasyfikacyjne zgodnie z aktualnie obowiązującym 
Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS. 

9. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO 
9.1. Uczestnicy turnieju wnoszą opłaty w wysokości: 

Wpisowe   + opłaty dodatk. RAZEM  

a) opłata NORMALNA (niezrzeszeni w PZBS)-               18,00 + 7,00=25,00 zł 
b) opłata ULGOWA1 (członkowie PZBS bez zniżek)-           13,00 + 7,00=20,00 zł 
c) opłata ULGOWA 2 (członkowie PZBS uprawnieni do zniżek)-     8,00    +  7,00=15,00 zł 

 
Opłaty dodatkowe w kwocie 7, zł (w tym 2 zł na fundusz DŁUGOFALOWY oraz  5 - zł na   
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koszty związane z obsługą i sprzątaniem sali) NIE SĄ częścią wpisowego i pozostają 
w dyspozycji Organizatora do czasu ich rozdysponowania.  
Do opłaty ULGOWA 2 uprawnieni są członkowie PZBS mający odpowiednią adnotację 
w systemie CEZAR. 

9.2. Organizator może w szczególnych przypadkach dopuścić do gry zawodnika bez wpisowego. 
       Uczestnik taki wnosi tylko część opłaty dodatkowej w wysokości 5- zł i nie bierze udziału 

w podziale  żadnych nagród finansowych. 

9.3 Uczeń szkoły dziennej średniej lub podstawowej zrzeszony w PZBS (w danym sezonie) może 
startować w turnieju bezpłatnie i nie bierze udziału w podziale nagród finansowych. 

9.4 Organizator może zmieniać wysokość opłaty wpisowej po powiadomieniu DZBS nie częściej, 
niż    co 3 miesiące, opracowując stosowny załącznik do niniejszego Regulaminu. 

9.5. W przypadku rezygnacji zawodnika (z jakiejkolwiek przyczyny) z wykupionej karty 
zgłoszeniowej nie później niż do rozpoczęcia pierwszej rundy turnieju), organizator zwraca 
kwotę wpisowego w całości "od ręki". 

9.6. Uczestnikom usuniętym z turnieju nie przysługuje zwrot wpisowego. 

10. PODZIAŁ KWOTY WPISOWEGO - NAGRODY 

10.1. Kwotę wpisowego (bez opłat dodatkowych) obniżoną o kwotę wynajmu sali dzieli się 
następująco: 

■ na nagrody finansowe do 60 % 
■ na rzecz DZBS Wrocław - 10 % 
■ na rzecz Organizatora -  pozostałość 

10.2  Organizator z pozyskanych środków opłaca m. in, sędziego, ponosi koszty związane 
z prowadzeniem turniejów w tym dodatkowe związane ze sprzątaniem sali, ustanawia 
i wypłaca  nagrody dodatkowe, dopłaca do podwyższonego ewentualnie funduszu nagród. 

Koszty uczestnictwa w „PAJĄCZKU” (ze środków organizatora) ponosi osoba zgłaszająca 
turniej do programu. 

10.3 W zależności od ilości startujących ustala się następującą ilość nagród: 
- do 9 zgłoszonych par - 1 nagroda normalna 
- od 10 do 13 par - 2 nagrody normalne 
- od 14 par do 17 par - 2 nagrody normalne + 1 nagroda specjalna 
- od 18 par - 3 nagrody normalne + 1 nagroda specjalna 

Przy uczestnictwie 14 i więcej par ustanawia się 1 nagrodę specjalną dla pary poza nagrodzonymi, 
która spełnia jeden z warunków: 

- żaden z zawodników pary nie posiada WK powyżej 2,0; 
- para mikstowa 
oraz uzyskała wynik, co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. 

10.4 Wysokość nagród zależna jest od ich ilości, a fundusz przeznaczony na nagrody ulega 
podziałowi  wg klucza 10-8-7-6-5. 

11. SĘDZIOWANIE TURNIEJU: 

11.1 Turnieje prowadzi i oblicza wyniki sędzia z ważną licencją PZBS. 
11.2 Obsadę sędziowską turnieju zapewnia Organizator. 
11.3 Sędzia jest m.in. odpowiedzialny za sprawne prowadzenie turnieju, właściwą atmosferę na 

sali gry, przestrzeganie przepisów, policzenie wyników turnieju i naliczenie zawodnikom 
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należnych PKLi. 

12. OBLICZANIE I OGŁASZANIE WYNIKÓW, REKLAMACJE, WYPŁATA 
NAGRÓD 

12.1. Sędzia przed rozpoczęciem gry informuje (przypomina) uczestników o sposobie 
liczenia turnieju. 

12.2. Wyniki turnieju oblicza sędzia za pomocą licencjonowanego programu liczącego. Sędzia 
udostępnia wydruk wyników bezpośrednio po zakończeniu turnieju. Każdy z uczestników 
może otrzymać na życzenie wydruki: wyników, rozkładów z analizą i historię gry swojej 
pary. 

12.3. Wyniki turnieju uznaje się za oficjalne po upływie 15 minut od ogłoszenia wyników. Po 
upływie tego czasu sędzia może poprawiać zapisy w przypadkach ujętych w obowiązującym 
Prawie Brydżowym w Polsce. 

12.4. Wyniki sędzia umieszcza na stronie internetowej https://www.brydz.online/ 

12.5. W turniejach na „punkty meczowe” o zajętym miejscu decyduje suma zdobytych punktów 
meczowych (VP), a w przypadku równej ilości VP - wynik bezpośredniego spotkania. Jeśli 
wynik spotkania jest remisowy, bądź pary nie grały przeciwko sobie, miejsca są dzielone 
(w turnieju na MAX-y - analogicznie). 

12.6. Nagrody za dany turniej są wypłacane po oficjalnym ogłoszeniu wyników na turnieju 
„środowym”   

12.7. Nagrody (także długofalowe) organizator wypłaca tylko osobiście zainteresowanemu 
zawodnikowi (zainteresowanej parze) w terminie do 3 miesięcy po ich zdobyciu; potem 
nieodebrane nagrody przechodzą na rzecz organizatora. 

13. PUNKTACJA DŁUGOFALOWA 

13.1. Indywidualna punktacja długofalowa turniejów (PDF) prowadzona jest w cyklach 
kwartalnych  (pierwszy cykl styczeń – marzec, a ostatni październik – grudzień). 

13.2. Za uczestnictwo w turnieju każdy zawodnik otrzymuje punkty długofalowe (PDF) – za 
ostatnie miejsce 1 PDF ze zwyżką o 1 za każdą wyższą pozycję, a za zajęcie trzech 
pierwszych miejsc uczestnicy otrzymują dodatkowo odpowiednio 3, 2, 1 punktów 
długofalowych; 

13.3. Do punktacji długofalowej BRUTTO wliczane są wszystkie turnieje. 

13.4. W punktacji długofalowej NETTO nie wlicza się 2 najgorszych wyników tak, by do 
policzenia klasyfikacji końcowej pozostało nie mniej niż 6 turniejów. 

13.5. Ustala się 6 nagród za wygranie punktacji długofalowej wg klucza 10-8-7-6-5-4, w tym: 

a)   5 nagród normalnych dla najlepszych zawodników w punktacji NETTO (10-8-7-6-5), 
bez względu na średnią ilość par w turnieju; 

b) 1 nagrodę specjalną dla najlepszego zawodnika w punktacji NETTO (-4), który nie 
posiada WK<=2.0.  Nagrody normalne i specjalna NIE KUMULUJĄ SIĘ. 

13.6. Podstawą wypłacenia nagrody jest zajęcie jednego z pierwszych pięciu premiowanych 
miejsc w punktacji długofalowej. 

13.7. Żaden z turniejów nie decyduje o podziale miejsc przy tej samej ilości uzyskanych PDF-ów. 
Przy takim samym wyniku nagrody ulegają podziałowi (zawodnik otrzymuje średnią 
arytmetyczną sumy przyznawanych nagród). 
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13.8. Na fundusz długofalowy składa się kwota wpłat ze wszystkich turniejów danego cyklu od 
wszystkich zawodników w wysokości określonej w p. 9 oraz wpływy od ewentualnych 
sponsorów.  

 Z Funduszu punktacji długofalowej 80% przeznacza się na nagrody, a 20% dla Organizatora. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

14.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują regulaminy i 
instrukcje Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

14.2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

14.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r. 

14.4. Niniejszy Regulamin sporządzono w 2 egzemplarzach. 1 egz. dla DZBS, 1 egz. do 
wglądu na turniejach. 

 
 
 

Organizator 

 Andrzej Robak 


