
Regulamin finału 

Grand Prix Wielkopolski 2014 

1. W roku 2014, do XV cyklu turniejów o Grand Prix Wielkopolski zaliczono 18 

turniejów, w których wzięło udział 680 par. Łącznie w turniejach eliminacyjnych 

wystartowało 524 zawodniczek i zawodników. Klasyfikację długofalową wygrał 

Maciej Sobieralski przed Stanisławem Zakrzewskim (zadecydował 1 turniej więcej 

rozegrany przez pierwszego). Miejsce 3 zajął ubiegłoroczny zdobywca GPW Marek 

Szukała. Najlepszym juniorem okazał się Grzegorz Jędrzejewski (16 miejsce 

w klasyfikacji ogólnej) przed Marcinem Szymańskim (m.44). 

2. W finale, zgodnie z aktualnym stałym Regulaminem GPW, wystartuje 16 par (wg listy 

startowej), które rozegrają 2 sesje po 30 rozdań, rotacją „każdy z każdym”.  

3. W finale klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z dodaniem carry-over za 

klasyfikację roczną danego zawodnika. 

4. Finał odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia 2014 r. w Salonie Samochodowym AUTO-

WATIN (Jelonek). Początek o godz. 10.00. Uroczyste zakończenie przewidywane 

około godz. 19. 

5. Wpisowe do finału wynosi 50 zł (ulgowe 40 zł) od zawodnika. 

6. Fundusz długofalowy wyniósł 6.800 zł. Na nagrody przeznaczono fundusz 

długofalowy umniejszony o opłatę turniejową (680 zł) oraz 80% funduszu 

wpisowego. Łącznie 7.250 zł. 

7. Nagrody za miejsca w klasyfikacji (indywidualnej) końcowej finału, wynoszą 

a. miejsce I – 2000 zł (minus 10% podatku) 

b. miejsce II – 1200 zł (minus 10% podatku) 

c. miejsce III – 750 zł 

d. miejsce IV – 500 zł 

e. miejsce V – 300 zł 

f. miejsce VI – 200 zł 

g. miejsca VII-X  – po 150 zł 

h. miejsca XI-XX – po 100 zł. 

8. Ponadto przewidziano nagrody 

a. dla zwycięzcy klasyfikacji rocznej cyklu GPW – 400 zł 

b. dla najlepszego juniora w klasyfikacji rocznej – 100 zł 

c. dla zwycięskiej pary w finale – 200 zł 

9. WZBS ufundował puchar GPW dla indywidualnego zwycięzcy finału, pamiątkowe 

statuetki dla pierwszej szóstki, książki o tematyce brydżowej oraz obiad dla 

wszystkich uczestników finału (w przerwie między sesjami, na miejscu gry). 

10. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS nie 

przyznaje się 50 PKLi za I m-ce, ale zdobyte punkty w 50% mają status aPKL. 

  

(-) Andrzej Wachowski   (-) Jan Weber   (-) Marian Wierszycki  
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