
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO
POZNAŃSKA  ASOCJACJA  BRYDŻOWA

Regulamin eliminacji wojewódzkich do 

58. Międzynarodowych Mistrzostw Polski Par Open 2015 

1. Mistrzostwa Wielkopolski Par, które są jednocześnie eliminacją do 58 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski Parami (open, na maksy), odbędą się w sobotę 
18 kwietnia 2015r. w Salonie forda firmy Auto Watin (w Jelonku). Początek 
godz.10.00. 

2. Udział weźmie 26 par wyłonionych z eliminacji okręgowych, według klucza:
a. Poznań 12 par,
b. Piła 2 pary,
c. Kalisz 3 pary,
d. Gniezno 1 para.

3. Ponadto w finale startować mają prawo:
a. Marek Sosiński – Tomasz Wasilewski (Mistrzowie Wielkopolski 2014),
b. pary o łącznym WK = min. 20 (złożone z zawodników o WK= min.7), pod 

warunkiem zgłoszenia udziału do Andrzeja Wachowskiego do dnia 6.04.2015.
c. ew. dodatkowe pary awansujące z turnieju eliminacyjnego rozegranego w 

Poznaniu, dnia 13.04.15, lub czołowe pary z turniejów poprzednich, celem 
uzupełnienia liczby startujących par do 26(25). 

4. Łącznie startować będzie 26 par. Każda para zagra przeciwko każdej innej, po 2 
rozdania. 

5. Pierwsze dwie pary w finale, prócz tytułów, odpowiednio Mistrza i I Wicemistrza 
Wielkopolski, medali i pucharu (przechodniego), uzyskają awans do 1/4-finału MPP 
(Warszawa, 2 – 4 maja br.) na koszt WZBS (opłata startowa, ryczałt na dojazd).

6. Pierwsze 13 par w finale otrzymuje aPKL w ilościach zgodnych z Regulaminem 
Klasyfikacyjnym (80 aPkl za I m.).

7. Opłata startowa : 50 PLN od zawodnika, (ulgowa 30 PLN).

8. W związku z przyznanym limitem, PAB  wyłoni 12 par do finału wojewódzkiego w 
turniejach poniedziałkowych rozgrywanych w  IOR. Z turniejów rozegranych:

a. w turniejach KMP (9.3. i 13.4..) awansują po 3 pary,
b. w turniejach (16, 23, 30 marca) – awans po 2 pary,
c. 13 kwietnia (turniej KMP). – Ew. awans  dalszych (wg pkt.3c). 

9. Awans uzyskują tylko zawodnicy, którzy są zarejestrowani w PZBS na 2013r.
10. Gdy w kolejnych turniejach eliminacyjnych para uzyska powtórnie awans, prawo gry 

w finale przechodzi na parę zajmującą kolejne miejsce w tym turnieju (dotyczy to 
również par o WK min.20, zajmujących miejsca awansowe).

Sędzia Główny PREZES

/-/ Andrzej Wachowski. /-/ Marian Wierszycki

Poznań, 7 marca  2015.
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