
Regulamin I Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Teamów 

 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Turniej odbędzie się w dniach 22-23 października 2016 r. Ośrodku Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowym Wielspin w Wągrowcu. 

2. Organizatorem Mistrzostw jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego. 

3. Turniej ma rangę Ogólnopolskiego Turnieju Teamów OTT*. 

4. W turnieju biorą udział teamy 4-6-osobowe. 

§ 2. Format turnieju 

1. Turniej rozgrywa się w formie eliminacji w sobotę oraz finałów w niedzielę. Każdego 

dnia rozgrywki rozpoczynają się o godz. 10:00. 

2. W eliminacjach rozgrywa się 12 meczów 5-rozdaniowych. Pierwsze 3 rundy rozgrywa 

się w grupach rozstawionych równomiernie według WK (rozstawienie „pętelkowe”). 

Rundy 4-12 rozgrywa się na dochodzenie według bieżących wyników, bez powtórzeń 

(„szwajcar”). Rozstawienie do rund 4-11 może być ustalane na podstawie wyników 

z opóźnieniem jednej rundy. 

3. Po zakończeniu eliminacji 6 najlepszych teamów (w klasyfikacji open) awansuje do 

finałów, a pozostali kończą rozgrywki. 

4. W finałach rozgrywa się 6 meczów 6-rozdaniowych. Rundy 1-5 rozgrywa się w formie 

spotkań „każdy z każdym”. Rundę 6 rozgrywa się dokładnie według wyników o miejsca 

1-2, 3-4, 5-6 z zachowaniem dotychczasowego dorobku VP. 

5. Błąd w rozstawieniu nie może być podstawą do unieważnienia jakichkolwiek 

rozegranych meczów. 

§ 3. Obliczanie wyników 

1. Turniej jest liczony na IMP z przeliczeniem na VP według skali ułamkowej 20:0. 

Dokładne skale przeliczeniowe ogłosi sędzia główny na początku turnieju. 

2. Finalistom zalicza się 50% VP zdobytych w trakcie eliminacji. 

3. W trakcie eliminacji obok klasyfikacji open prowadzona będzie równolegle klasyfikacja 

handicapowa. 

4. W klasyfikacji handicapowej od sumy VP teamu odejmuje się handicap równy co do 

wartości sumie WK czterech zawodników danego teamu o najwyższym WK1. 

Klasyfikacja handicapowa jest prowadzona na bieżąco, z rosnącym handicapem (co 

rundę od wyniku odejmuje się 1/12 część handicapu)2. 

5. W przypadku uzyskania równej liczby VP przez dwa teamy o kolejności tych drużyn 

rozstrzygają: bilans bezpośrednich spotkań w VP, bilans bezpośrednich spotkań w IMP, 

                                                           
1 Przykład: Po zakończeniu eliminacji team A zdobył 204 VP, a team B – 190 VP. W teamie A suma WK czterech 
najlepszych zawodników wynosi 30, a w teamie B – 14. W klasyfikacji handicapowej team A otrzymuje wynik 174 
(204-30), a team B – 176 (190-14). 
2 Dla przykładu z powyższego przypisu: na potrzeby klasyfikacji handicapowej po rundzie 1. teamowi A odejmuje 
się 2,5 VP (30/12), a teamowi B – 1,17 VP (14/12); po rundzie drugiej odpowiednio 5 VP i 2,33 VP; po rundzie 
ostatniej odpowiednio 30 VP i 14 VP (co daje wynik opisany w powyższym przypisie). 



bilans IMP ze wszystkich meczów, wyższa lokata w poprzedniej rundzie, wyższa suma 

VP wszystkich przeciwników, losowanie. W przypadku uzyskania równej liczby VP przez 

więcej niż dwa teamy o kolejności rozstrzyga się jak w zdaniu poprzednim, za 

wyjątkiem kryteriów bilansu bezpośrednich spotkań. Wszelkie wątpliwości w tym 

zakresie rozstrzyga sędzia główny. 

§ 4. Wpisowe i nagrody 

1. Wpisowe od zawodnika wynosi: 

a. 70 zł – bez opłaconej składki PZBS na rok 2016, 

b. 60 zł – z opłaconą składką PZBS na rok 2016, 

c. 40 zł – z uprawnieniami do ulg, 

d. 20 zł – młodzież szkolna. 

2. Jeżeli w teamie startuje co najmniej 3 zawodników do 25. roku życia, to zawodnikom 

dorosłym przysługuje ulgowa stawka wpisowego. Zwolnienie przysługuje, o ile każdy 

zawodnik do 25. roku życia rozegra co najmniej dwa mecze w trakcie eliminacji. 

3. Teamy zajmujące po finałach miejsca 1-3 otrzymują tytuły odpowiednio Mistrza, 

I i II Wicemistrza Wielkopolski. 

4. Nagrody finansowe gwarantowane są dla trzech najlepszych teamów w klasyfikacji 

open oraz trzech najlepszych teamów w klasyfikacji handicapowej. Nagrody finansowe 

za dalsze miejsca w zależności od frekwencji. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny. Jego decyzje są 

ostateczne. 

2. Stosuje się przepisy Polityki Systemowej PZBS z tym wyjątkiem, że dopuszczalna jest 

konwencja „2 – Multi” po każdym otwarciu 1. 

3. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa 30 minut po zakończeniu gry 

danego dnia. Poprawienie zapisu stosownie do przepisu 79C2 może nastąpić 

w terminie 2 dni od zakończenia turnieju, przy czym nie może wpłynąć na wydane 

nagrody; wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga sędzia główny. 

4. W przypadku udziału liczby teamów mniejszej od 18 sędzia główny może dostosować 

format rozgrywania turnieju. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 

w szczególności Międzynarodowe Prawo Brydżowe (MPB) oraz Regulamin Zawodów 

Brydża Sportowego PZBS. 

6. Sprawy nieprzewidziane w regulaminach rozstrzyga Wydział Gier i Dyscypliny WZBS. 

 

 

Regulamin turnieju par przy Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski Teamów 

1. Turniej rozpocznie się w niedzielę, 23 października 2016 r., o godz. 10:00 – równolegle 

do finałów Mistrzostw. 

2. Turniej jest otwarty dla wszystkich, również dla par niestartujących w Mistrzostwach. 



3. W turnieju rozgrywa się 4 sesje 10-rozdaniowe na maksy. 

4. Wpisowe od zawodnika wynosi: 

a. 10 zł – uczestnik Mistrzostw, 

b. 40 zł – bez opłaconej składki PZBS na rok 2016, 

c. 30 zł – z opłaconą składką PZBS na rok 2016, 

d. 20 zł – z uprawnieniami do ulg, 

e. 10 zł – młodzież szkolna. 

5. Przewiduje się co najmniej 3 nagrody finansowe dla najlepszych par, a także nagrody 

specjalne w następujących kategoriach: mikstów/kobiet o sumarycznym WK 

mniejszym niż 8, młodzieży szkolnej, popularnej o sumarycznym WK nie wyższym niż 6. 

Nagrody specjalne przyznawane będą pod warunkiem udziału w turnieju co najmniej 

3 par danej kategorii. 

6. § 5 regulaminu Mistrzostw stosuje się odpowiednio. 

 


