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REGULAMIN 
TURNIEJÓW PAR W BRYDŻU SPORTOWYM 

 
organizowanych przez Dolnośląski Związek Brydża Sportowego we 

Wrocławiu w Klubie Seniora Rady Osiedla “KUŹNIKI” przy 
ul. Sarbinowskiej 19-21 we Wrocławiu 

 

§1 
Turniej par 

Turnieje par organizowane przez Dolnośląski Związek Brydża Sportowego we Wrocławiu są turniejami 
otwartymi w randze okręgowych turniejów par (współczynnik  RT=2). 

Turnieje odbywają się cyklicznie w poniedziałki i piątki a o terminach i godzinach rozpoczęcia turniejów 
decydują wyznaczone osoby w §2. 

 

§2 
Organizator 

Z ramienia organizatora wyznaczone poniżej osoby są odpowiedzialne za organizację turnieju: 

 Andrzej Bojda 
 Dariusz Budnik 

 
Organizator zgłasza turnieje do programu „Bridge Spider”, zapewnia pobranie rozdań, ich powielenie 
oraz dostarczenie na miejsce rozgrywek.  

 

§3 
Uczestnicy rozgrywek 

Warunkiem udziału w rozgrywkach jest niebudzący wątpliwości stan trzeźwości uczestnika. 

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika do gry w turnieju bez podania 
przyczyny. 

Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku w ramach 
promocji imprezy. 

Z uwagi na charakter turnieju decyzję o dopuszczeniu zawodnika niespełniającego warunków 
wymienionych w §3 podejmuje Organizator (w jego imieniu Sędzia).  
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§4 
Miejsce i czas rozgrywek 

Rozgrywki są organizowane w Klubie Seniora Rady Osiedla “Kuźniki” we Wrocławiu przy 
ul. Sarbinowskiej 19-21. Start turnieju o godz. 17:00. Zapisy przyjmowane są bezpośrednio przed 
turniejem lub za pośrednictwem formularza na wskazanej stronie www. Ze względu na ograniczenia 
lokalowe o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizator ma prawo zmiany terminu i godziny rozpoczęcia turnieju. 

 

§5 
Zasady rozgrywania turniejów par 

Turnieje rozgrywane są od 26 do 33 rozdań na zapis maksymalny lub IMP-y (w zależności od decyzji 
Sędziego) wg Międzynarodowego Prawa Brydżowego obowiązującego w Polsce. 

Licytacja w turnieju odbywać się będzie przy użyciu kaset licytacyjnych (bidding boxy), bez zasłon przy 
wykorzystaniu zapisu elektronicznego (pierniczki).  

Mogą być również rozgrywane turnieje par na zasadzie meczy 2 - 12 rozdaniowych. Uzyskany wynik 
meczu w IMP-ach przelicza się na VP, dobierając odpowiednią oficjalną tabelę przeliczeniową PZBS. 

 

§6 
Wyniki 

Wyniki turnieju, o ile nie zaistnieją istotne przeszkody, będą ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu 
gry. Wyniki uznaje się za oficjalne po upływie 15 minut od ich pierwszego ogłoszenia. 

W przypadku uzyskania przez parę jednakowego wyniku, będą stosowane następujące kryteria: 

 wynik bezpośredniego spotkania (uwidoczniony w historii gry). 
 wynik pary przed ostatnią rundą. 

 

§7 
Punkty długofalowe 

Do punktacji długofalowej zalicza się wszystkie rozegrane turnieje w danym okresie określonym przez 
organizatora. Indywidualna punktacja długofalowa prowadzona jest w cyklach kwartalnych. 

W przypadku przerwy w rozgrywkach możliwe jest włączenie wybranych turniejów do kolejnej punktacji 
długofalowej lub rozliczenie punktacji przed zakończeniem kwartału. 

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: 

 1. miejsce = PDF za 2. miejsce + 5 PDF 
 2. miejsce = PDF za 3. miejsce + 2 PDF 
 3. miejsce = PDF za 4. miejsce + 2 PDF  
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§8 
Punkty klasyfikacyjne 

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

Bezpośrednio po zakończeniu turnieju wyniki będą zamieszczane na stronie „Bridge Spider” 
i porównywane z rezultatami par z innych ośrodków uczestniczących w programie. 

 

§9 
Wpisowe 

Warunkiem udziału w turniejach jest opłacenie wpisowego. 

Opłaty turniejowe wynoszą: 

 Niezrzeszeni w PZBS – 20zł + 2zł* + 3zł** = 25zł 
 Zrzeszeni w PZBS (Normalny) - 15zł  + 2zł* + 3zł** = 20zł 
 Zrzeszeni w PZBS (Ulgowy) - 10zł  + 2zł* + 3zł** = 15zł 

 
*kwota na rzecz Klubu Seniora Rady Osiedla „Kuźniki”. 

**kwota na Długą Falę. 

Opłata dla zawodnika nigdy niezrzeszonego w PZBS, na pierwsze pięć turniejów, wynosi 10 PLN (tzw. 
„pierwszy krok”). 

Do opłaty ulgowej uprawnieni są wyłącznie członkowie PZBS z przysługującą zniżką oraz opłaconą 
składką członkowską na bieżący sezon (decyduje wpis w CEZAR). 

Organizator może dopuścić do gry zawodnika bez wpisowego. Zawodnik dopuszczony do gry bez 
wpisowego nie partycypuje w żadnych nagrodach pieniężnych, a część nagrody przypadająca na niego 
zasila Fundusz Organizacyjny. Odstąpienie od wpisowego nie oznacza zwolnienia z wpłaty na rzecz Klubu 
Seniora Rady Osiedla „Kuźniki oraz pokrycia części kosztów stałych obciążających organizatora. 

 

§10 
Koszty 

Koszty stałe, w których skład wchodzi wynajem sali, opłaty należne na Klub Seniora Rady Osiedla 
„Kuźniki” oraz sędziego, powielanie kart, udział turnieju w systemie „Bridge Spider” oraz koszty 
administracyjne organizatora i materiałów eksploatacyjnych pomniejszają kwotę wpływów w danym 
turnieju, a pozostała kwota tworzy fundusz wpisowego. 

 

§11 
Fundusz wpisowego 

Uzyskany fundusz wpisowego do turnieju ulega podziałowi następująco:  

 60% funduszu przeznacza się na bieżące nagrody.  
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 10% odprowadzana jest na konto Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego we Wrocławiu. 
 Pozostała część wpisowego stanowi Fundusz Organizacyjny, pokrywający wszelkie koszty 

związane z organizacją i prowadzeniem turniejów, oraz fundowania ustanowionych nagród 
dodatkowych. 

 

Fundusz punktacji długofalowej pozostaje do czasu ostatecznego rozliczenia w dyspozycji sędziego, 
gdzie 70% funduszu przeznacza się na nagrody, do 20% na Klub Osiedlowy Kuźniki a pozostałość stanowi 
Fundusz Organizacyjny. 

 

§12 
Nagrody bieżące 

We wszystkich turniejach ustala się następujące rodzaje i ilości nagród w zależności od ilości startujących 
par:  

 do 9 zgłoszonych par - 1 nagroda normalna. 
 od 10 do 17 par - 2 nagrody normalne. 
 od 18 par - 3 nagrody normalne. 

 
przy zgłoszeniu 15 i więcej par dodatkowo 1 nagroda specjalna dla najlepszej pary poza nagrodzonymi, 
która spełnia jeden z warunków: 

 żaden z zawodników pary nie posiada WK powyżej 2,0. 
 jest parą kobiecą lub mikstową. 
 w skład pary wchodzi młodzik/junior – uczeń, członek PZBS. 

 
oraz uzyskała wynik co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. 

Wysokość nagród ustala się według klucza (orientacyjnie): 10–8–7–6. Przy miejscach dzielonych pary 
otrzymują średnia arytmetyczną sumy nagród a każdą nagrodę zaokrągla się do kwoty parzystej. 

Ewentualna dopłata do funduszu nagród ustalonych wg klucza 10-8-7-6 obciąża Fundusz Organizacyjny. 

Nagrody wypłacane są po upływie terminu na składanie reklamacji i po uznaniu wyników turnieju za 
oficjalne, nie wcześniej niż na kolejnym turnieju. 

Nieodebrane nagrody po upływie 3 miesięcy od daty turnieju przechodzą na Fundusz Organizacyjny.  

 

§13 
Nagrody długofalowe 

Do długiej fali nie wlicza się od 2 do 4 najgorszych wyników (w zależności od ilości wszystkich 
zorganizowanych turniejów w danym cyklu) tak, by do policzenia klasyfikacji końcowej pozostało nie 
mniej niż 5 turniejów.  

W punktacji długofalowej ustala się od 3 do 5 nagród podstawowych i dodatkowo 4 nagrody specjalne 
dla graczy z opłaconą składką PZBS obliczonych wg klucza:  
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 10-8-6-2-2-2-2  (kwota przeznaczona na nagrody dzielona na 32 i mnożona przez współczynnik 
za zajętą lokatę z zaokrągleniem do pełnej złotówki w dół), bez względu na średnią ilość par 
w  poszczególnych turniejach jeśli w cyklu będzie mniej niż 18 rozliczanych turniejów. 

 10-8-7-5-4-2-2-2-2 (kwota przeznaczona na nagrody dzielona na 42 i mnożona przez 
współczynnik za zajętą lokatę z zaokrągleniem do pełnej złotówki w dół), bez względu na średnią 
ilość par w poszczególnych turniejach jeśli w cyklu będzie powyżej 18 i więcej rozliczanych 
turniejów. 
 

Nagrody podstawowe otrzymują odpowiednio zawodnicy z pierwszych miejsc w punktacji długofalowej 
w zależności od ilości rozliczanych turniejów w cyklu. 

Pierwsza z nagród specjalnych (S1) przeznaczona jest dla najlepszej zawodniczki biorącej udział 
w turniejach bez względu na WK i kategorię. 

Druga z nagród specjalnych (S2) przeznaczona jest dla najlepszego młodzika/juniora. 

Trzecia nagroda specjalna (S3) przeznaczona jest dla zawodniczki lub zawodnika posiadających WK nie 
większe niż 2,0. 

Ostatnią z nagród specjalnych (S4) otrzymuje najlepszy senior/nestor. 

Nagrody podstawowe i specjalne nie kumulują się.  

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 
przyznanych nagród).  

Przy równej ilości PDF zawodnicy otrzymują średnią arytmetyczną przysługujących im nagród, także gdy 
jednemu z nich przysługuje nagroda specjalna. 

 

§14 
Sędzia 

Rozgrywki prowadzi sędzia z opłaconą licencją PZBS, którego zapewnia Organizator. 

Sędzia jest gospodarzem turnieju, w którym może uczestniczyć jako zawodnik i decyzje podjęte przez 
sędziego w trakcie trwania turnieju są wiążące i bezwzględnie obowiązują wszystkich uczestników. 

Niezastosowanie się do poleceń Sędziego może skutkować karami z wykluczeniem z turnieju włącznie, 
wraz z możliwością zakazu gry w cyklu. 

Kibice i osoby postronne winny bezwzględnie podporządkować się poleceniom Sędziego. 

Sędzia zawodów m.in.:  

a. pod nieobecność Organizatora pobiera wpisowe i wypłaca nagrody. 
b. liczy wyniki turniejów i oblicza, zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem 

Klasyfikacyjnym PZBS, należne każdemu zawodnikowi punkty klasyfikacyjne. 
c. jest odpowiedzialny za dostarczenia niezbędnych druków do prowadzenia zawodów. 
d. ogłasza wyniki turniejów na stronie internetowej https://www.brydz.online/. 

 
Każdy uczestnik turnieju na życzenie może otrzymać od sędziego wydruki z wynikami, historią gry swojej 
pary i rozkłady kart z analizą. 
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§15 
Regulacje 

W turniejach obowiązują przepisy aktualnego Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz Polityka 
systemowa PZBS. Wolno stosować systemy licytacyjne określone w Polityce Systemowej PZBS jako 
“zielone” i “niebieskie”. 

 

§16 
Karty konwencyjne 

Parom grającym systemem zielonym zaleca się wypełnienie co najmniej mini-karty konwencyjnej. 

Pary grające innymi systemami powinny posiadać widoczne dla przeciwników 2 egzemplarze karty 
konwencyjnej lub/i pełny opis systemu. 

Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować wyłącznie system zielony oraz konwencje 
niebędące szczególnymi uzgodnieniami partnerów. 

Wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na niekorzyść pary nieposiadającej karty konwencyjnej. 

 

§17 
Blefy 

Zabrania się otwierania licytacji z rękoma, które w uzgodnieniu z partnerem, mogą mieć siłę mniejszą od 
8 HCP i nie są dokładnie zdefiniowane. 

Odzywki psychologiczne nie są zabronione pod warunkiem ujawnienia przeciwnikom wszystkich 
uzgodnień partnerów. 

Powtarzające się przez tę samą parę otwarcia losowe i odzywki psychologiczne mogą być uznane przez 
sędziego jako szczególne uzgodnienia partnerów i skutkować zastosowaniem odpowiedniego przepisu 
Międzynarodowego Prawa Brydżowego.  

 

§18 
Postanowienia końcowe 

W miejscu rozgrywania turnieju oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje kategoryczny zakaz 
spożywania alkoholu. Wniesienie napojów alkoholowych na teren Klubu Seniora Rady Osiedla „Kuźniki” 
może skutkować usunięciem uczestnika naruszającego zakaz z turnieju oraz cyklu. 

Na terenie Klubu Seniora Rady Osiedla „Kuźniki” obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym papierosów 
elektronicznych. Nie przewiduje się wydzielonego miejsca na palarnię. 
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§19 
Etyka i dobre obyczaje 

Zawodnicy są zobowiązani do sportowej postawy, właściwego zachowania wobec przeciwników 
i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo 
przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść. 

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej 
postawy. 

 

§20 
Interpretacja Regulaminu 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują bieżące przepisy Polskiego Związku 
Brydża Sportowego a przy braku stosownych przepisów, decyzje i postanowienia sędziego. 

Osoby niestosujące się do niniejszego Regulaminu lub niespełniające jego wymogów, nie będą 
dopuszczane do gry lub usuwane z turnieju. 

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

§21 
Obowiązywanie Regulaminu 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2021r. 

Regulamin opracowano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: 

1. Zarządu Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego we Wrocławiu. 
2. Organizatora. 

 

 

 

 

Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Zarządu Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego we 
Wrocławiu w dniu  ……………..……  r. 


