
Regulamin cyklu turniejów par 

GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wielkopolski Związek Brydża Sportowego w Poznaniu organizuje rokrocznie cykl turniejów 

regionalnych pod nazwą „Grand Prix Wielkopolski” (GPW), objętych łączną klasyfikacją 

długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe 

miejsca w tej klasyfikacji i wezmą udział w Turnieju finałowym organizowanym na 

zakończenie cyklu. 

2. Celem imprezy jest popularyzacja brydża w Wielkopolsce i zwiększenie integracji 

środowiska brydżowego. Staje się też okazją dla szerokiej brydżowej społeczności lokalnej 

do zmierzenia się, przy stolikach brydżowych, z czołówką graczy Wielkopolski. 

3. W cyklu GPW rozgrywa się turnieje 40-rozdaniowe obliczane na wynik maksymalny. 

W wyjątkowej sytuacji wolno z przyczyn organizacyjnych (np. nietypowa liczba par) 

dopuścić na sali większą liczbę różnych rozdań (maks. do 46) - w takiej sytuacji jednak 

odpowiednio organizując turniej tak, by poszczególne pary rozegrały dokładnie 40 rozdań. 

Wymuszone sytuacją organizacyjną rozegranie przez uczestników innej liczby rozdań nie 

skutkuje wykreśleniem turnieju z cyklu. 

4. Organizatorami turniejów z cyklu „Grand Prix Wielkopolski” są kluby brydżowe, sekcje 

brydża sportowego lub inne instytucje w poszczególnych ośrodkach na terenie 

Wielkopolski. 

5. Wnioski o włączenie turnieju do cyklu „Grand Prix” należy składać do Zarządu WZBS co 

najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem rozegrania turnieju.  

6. Wszystkim turniejom cyklu przyznano, zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

Klasyfikacyjnym PZBS, rangę turnieju regionalnego. Zawodnicy uczestniczący w finale cyklu 

otrzymują PKL według końcowej klasyfikacji indywidualnej cyklu. 

7. W turniejach cyklu obowiązują przepisy określone w MPB, „Regulaminie Zawodów” i innych 

regulaminach PZBS oraz uregulowania szczegółowe, ustalone przez organizatorów, o ile nie 

stoją w sprzeczności z niniejszym regulaminem.  

8. Integralną częścią niniejszego regulaminu są, corocznie wydawane: 

a. „GPW – komunikat na rok .....” zawierający wykaz turniejów zaliczonych do cyklu, 

wraz z terminami ich rozegrania, wysokość wpisowego itp. 

b. „Regulamin finału GPW .....” zawierający listę startową finalistów, sprawozdanie 

finansowe cyklu oraz wykaz i wysokość nagród. 

9. Na potrzeby niniejszego regulaminu o wysokości WK zawodnika i o zaliczeniu zawodnika do 

młodzieży szkolnej decyduje jego status w momencie rozpoczęcia cyklu. 

 



§2. KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA 

1. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi procent uzyskany (przez  

parę) w danym turnieju. 

2. Końcową klasyfikację długofalową cyklu stanowi suma n najlepszych wyników danego 

zawodnika, gdzie n jest równe 60% liczby wszystkich turniejów cyklu (zaokrąglone do liczby 

całkowitej). 

3. Liczba n zaliczanych turniejów winna być określona do 30 września. Po tym terminie, każde 

odwołanie turnieju z cyklu GPW, niezastąpione innym turniejem, zmniejsza tę liczbę o 1. 

Gdy liczba wszystkich turniejów cyklu wzrośnie po tym terminie, liczba n nie ulega zmianie. 

4. W celu zróżnicowania miejsc dzielonych na potrzeby kwalifikacji do finału o lepszym 

miejscu decydują kolejno: większa liczba rozegranych turniejów eliminacyjnych, niższe WK 

zawodnika, losowanie. 

 

§3. FINAŁ 

1. W finale wystartuje 14 finalistów z dowolnie wybranymi partnerami spośród zawodników, 

którzy uczestniczyli w co najmniej 30% turniejów cyklu. 

2. Status finalisty otrzymują: 

a. 12 czołowych zawodników klasyfikacji długofalowej; 

b. Zwycięzca poprzedniego cyklu GPW, o ile rozegrał co najmniej 30% turniejów 

bieżącego cyklu; 

c. Zwycięzca klasyfikacji długofalowej młodzieży szkolnej, o ile rozegrał co najmniej 

30% turniejów cyklu, uzyskał średni wynik z turniejów zaliczanych mu do klasyfikacji 

w wysokości co najmniej 50% oraz wystąpi w parze z innym zawodnikiem młodzieży 

szkolnej. 

3. W przypadku, gdy: 

a. finaliści potwierdzą start w finale w jednej parze, lub 

b. finaliści zrezygnują z udziału w finale, lub 

c. finaliści nie spełniają warunków określonych w pkt. 2 powyżej 

prawo zagrania w finale otrzymują kolejni (od 13. miejsca) zawodnicy klasyfikacji 

długofalowej. W razie nieprzybycia na czas zawodnika uprzednio zgłoszonego do zawodów 

nie przewiduje się powoływania zawodnika rezerwowego lub zgody na zastępstwo. 

4. Liczba rozdań w finale wynosi 52. Rozgrywa się dwie sesje „każdy z każdym”. 

5. Zawodnicy finału indywidualnie otrzymują carry-over w wysokości równej 1/n (patrz 2.2 

powyżej) swojego sumarycznego wyniku z klasyfikacji długofalowej z przeliczeniem na 

punkty turniejowe (PT) odpowiadające 1/2 punktów możliwych do zdobycia w finale. 

6. Dodatkowo, w zależności od lokaty w klasyfikacji długofalowej GPW, zawodnicy otrzymują 

dodatkowo: 



za 1 m. 10 PT, za 2 m. 7 PT, 3 m. 5 PT, 4 m. 3 PT, 5m. 2 PT, 6 m. 1 PT. 

7. Do powyższych punktów dodaje się wynik uzyskany w turnieju finałowym w punktach 

turniejowych. Suma decyduje o zajętym ostatecznie miejscu w końcowej klasyfikacji 

indywidualnej całego cyklu GPW. 

 

§4. WPISOWE I NAGRODY  

1. Maksymalne wpisowe do turniejów eliminacyjnych cyklu jest ogłaszane w corocznych 

komunikatach. 

2. Opłata startowa (wpisowe) zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz długofalowy. 

3. Nagrody pieniężne w poszczególnych turniejach są ustalane przez organizatorów. 

W przypadku, gdy ich liczba i wysokość nie zostały wcześniej ogłoszone, zgodnie 

z Regulaminem Zawodów PZBS, muszą wynieść min. 50% funduszu wpisowego obliczonego 

na podstawie maksymalnych stawek wpisowego. 

4. Fundusz długofalowy przeznaczony jest dla wszystkich zawodników uczestniczących 

w finale oraz na nagrody specjalne. 

5. Przewiduje się nagrody specjalne dla: 

 najlepszego zawodnika w klasyfikacji długofalowej po turniejach eliminacyjnych, 

 najlepszego zawodnika startującego w największej liczbie turniejów (nagroda 

niekumulowana z poprzednią), 

 co najmniej dwóch najlepszych par każdej sesji turnieju finałowego (bez 

uwzględniania c/o), 

 ewentualnie innych par turnieju finałowego na zasadach odrębnie ustalonych, 

 trzech najlepszych zawodników o WK < 4 w klasyfikacji długofalowej, 

 najlepszego zawodnika w klasyfikacji długofalowej młodzieży szkolnej, o ile rozegrał 

co najmniej 30% turniejów cyklu, 

– przy czym przypadku zajęcia miejsc ex-aequo należna nagroda lub nagrody są dzielone 

pomiędzy danych uczestników. 

 

§5. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Przygotowanie sali do gry o odpowiedniej pojemności (liczbie stolików), umożliwiającej 

udział wszystkich zainteresowanych. 

2. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu tj. pudełek z kartami do gry 

i bidding-boksów (ewent. można to zlecić odpłatnie ekipie sędziowskiej WZBS). 

3. Uzyskanie akceptacji Zarządu WZBS dla wybranego składu ekipy sędziowskiej. 

4. Odpowiednie nagłośnienie imprezy i zainteresowanie lokalnych władz samorządowych, 

celem nadania turniejowi odpowiedniej rangi i zdobycia nagród sponsorskich. 



5. Zorganizowanie — z wyprzedzeniem minimum jednego miesiąca — powiadomienia 

zawodników WZBS (oraz ewentualnie związków sąsiadujących) o turnieju 

z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych (w tym poprzez stronę 

internetową WZBS i rozgłoszenie na turniejach okręgowych w Poznaniu.). 

6. Wyniki turnieju sędzia (lub osoba liczącą wyniki) winien przesłać pocztą elektroniczną 

do prowadzącego klasyfikację w ciągu 24 godzin od zakończenia turnieju. 

7. Należność na fundusz długofalowy GPW należy wpłacić na konto WZBS w ciągu 2 dni 

po turnieju. 

8. Organizator ma też obowiązek zapewnienia wykonania krótkiej fotorelacji z turnieju, 

a w szczególności wykonania zdjęcia zwycięzców, i przekazania tych zdjęć do Biura 

WZBS w celu publikacji na stronie internetowej. 

 

Regulamin został przyjęty przez Komisję Prawno-Regulaminową WZBS dnia 18 czerwca 2019 r. 


