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Komunikat Początkowy 

do rozgrywek III Ligi Wielkopolskiej  
w sezonie 2017/2018  

 
 
1. Postanowienia ogólne  

W III Lidze organizowanej w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego (WZBS), w sezonie 2017/2018 wystartują drużyny wy-
mienione poniżej w kolejności alfabetycznej:  
 

1. Budowlani Chodzież 
2. Chaos Gniezno 
3. CREDO Piła 
4. Dąbrówka MM Poznań 
5. DK Stokrotka Poznań (pkt. 6.2.b regulaminu rozgrywek w WZBS) 
6. Fikot-Trefl Poznań 
7. IOR I Poznań 
8. Platan Pleszew 
9. Prosna Kalisz 

10. SBS Polonia Nowy Tomyśl 
11. Sokoły Poznań 
12. System Poznań awans z PAB 
13. TB Budowlani Poznań  
14. Veolia Energia Poznań awans z PAB 
15. WKBS Września (pkt. 6.2.b regulaminu rozgrywek w WZBS) 
16. Ziemowit Złotów1   

 
2. System rozgrywek  

 
1. Drużyny zachowują swój dorobek punktowy (VP) w kolejnych fazach rozgrywek.  
2. Faza wstępna – wszystkie drużyny rozegrają z pozostałymi po jednym meczu 24-rozdaniowym (2 segmenty po 12 rozdań, 

zjazdy I, II, III).  
Po zakończeniu następuje podział na trzy grupy skupiające drużyny z miejsc 1-6 (A), 7-12 (B) oraz 13-15 (C).  
Drużyny grupy (A) walczą o mistrzostwo.  
Drużyny grup (B) i (C) walczą najpierw o uniknięcie możliwości spadku, a następnie o miejsca lub utrzymanie. 
Niezależnie od pozycji początkowej drużyna, która w fazie play-off rozgrywek zrezygnuje z dalszej gry zajmuje w odpowied-
nim schemacie kojarzeń ostatnie miejsce.  

3. Dalsze rozgrywki – IV i V zjazd.  
a) Zjazd IV. 

Grupy (A) oraz (B) – mecze z każdym (5 meczów 2x12 rozdań).  
Grupa (C):  

o Pierwszego dnia rozgrywa mecze każdy z każdym 2x12 rozdań. 
Po tych meczach: 
o Drużyna z czwartego miejsca grupy (C) kończy rozgrywki zajmując 16 miejsce w końcowej tabeli rozgry-

wek i spada z ligi.  
o Drużyna z pierwszego miejsca grupy (C) kwalifikuje się do play-off o utrzymanie podczas V zjazdu. 

o Drugiego dnia druga i trzecia drużyna grupy (C) rozgrywa 2 odrębne mecze (liczone wg skali VP) 2x12 rozdań 
o prawo walki o utrzymanie podczas V zjazdu.  
Zdobyte punkty VP doliczą się do dotychczasowego dorobku decydując o kolejności tych dwóch drużyn. 
Drużyna z większą liczbą VP kwalifikuje się do play-off o utrzymanie podczas V zjazdu (w przypadku jednako-
wej liczby VP decyduje punkt 5.5 Regulaminu DMP).  
Pozostała drużyna kończy rozgrywki zajmując 15 miejsce w końcowej tabeli rozgrywek i spada z ligi. 

Po IV zjeździe:  
o Drużyny z miejsc 5, 6, 7, 8 kończą rozgrywki zajmując takie miejsca w końcowej tabeli.  
o Drużyna z 1 miejsca będzie gospodarzem półfinału z wybranym z miejsc 3-4 przeciwnikiem.  
o Drużyna z 9 miejsca będzie gospodarzem dogrywki wybranym z miejsc 11-12 przeciwnikiem.  
o Drużyny z miejsc 15 i 16 kończą rozgrywki i spadają z ligi.  

b) Zjazd V (faza play-off). 

 Dzień pierwszy. 
- Półfinał 4x12 rozdań (półfinał nr 1: 1–3/4, półfinał nr 2: 2–4/3). Przegrani kończą rozgrywki zajmując 3 oraz 4 

miejsce w lidze na podstawie wyższego miejsca w tabeli zajmowanego przed półfinałem.  
- Dogrywka 4x12 rozdań (dogrywka nr 1: 9–11/12, dogrywka nr 2: 10–12/11).  

Zwycięzcy dogrywki kończą rozgrywki zajmując 9 oraz 10 miejsce w lidze na podstawie wyższego miejsca w 
tabeli zajmowanego przed dogrywką. 
Drużyny przegrane: zajmująca przed dogrywką wyższe miejsce w tabeli wybiera przeciwnika z drużyn wyłonio-
nych z grupy (C) do play-off o utrzymanie i przekazuje decyzję sędziemu niezwłocznie po dogrywce.  

- Rozpoczęcie finału 6x12 rozdań pomiędzy zwycięzcami półfinałów (segmenty 1-2). Gospodarz – drużyna z 
wyższego miejsca w tabeli przed półfinałami. 

                                                           
1 Zmiana (26-09-2017) przekazanej pierwotnie decyzji NZBS o rezygnacji z możliwości awansu. 
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 Dzień drugi. 
- Dokończenie finału (segmenty-3-6) 
- Przegrani z dogrywki grają play-off o utrzymanie z drużynami z grupy (C). Skojarzenie wg wyboru dokonanego 

przez drużynę zajmująca przed dogrywką wyższe miejsce w tabeli. Gospodarze z wyższych miejsc tabeli, 4x12 
rozdań.  

- Zwycięzcy zajmą miejsca 11 i 12 (decyduje wyższa pozycja zajmowana przed fazą play-off); przegrani – miej-
sca 13 i 14 (o miejscach decyduje wyższa pozycja zajmowana przed fazą play-off).  

4. Carry-over (C/O) liczone w IMP we wszystkich meczach play-off wynosi 40% różnicy VP po 20 meczach dla drużyny z wyż-
szego miejsca (chyba, że mecz rozgrywają drużyny z różnych grup fazy grupowej – wtedy po 15 meczach). 

5. Zasady spadku i awansu. 
5.1 Mistrz III ligi uzyskuje prawo awansu bezpośredniego do rozgrywek II ligi kolejnego sezonu. Wicemistrz może być 

uczestnikiem barażu o II ligę.  
5.2 Z III ligi spadną drużyny z miejsc 13-16 końcowej tabeli rozgrywek. Miejsca 12 i kolejne wyższe nie gwarantują 

utrzymania, jeśli po zakończonym sezonie do wielkopolskiej III ligi spadnie więcej niż jedna drużyna. 
5.3 Awans do III ligi następnego sezonu.  

Limit awansów do III ligi z lig okręgowych (pod warunkiem organizacji rozgrywek): 3 z PAB, 1 z NZBS. 
TZBS Kalisz przekazał decyzję, że w sezonie 2017/18 nie zorganizuje rozgrywek ligi okręgowej.  
Warunkiem koniecznym awansu bezpośredniego zwycięzców lig okręgowych jest rozegranie przez każdą drużynę 
minimum 12 meczów, w tym spotkań ze wszystkimi pozostałymi drużynami danej grupy rozgrywek. W ewentual-
nych barażach o awans do III ligi mogą uczestniczyć drużyny z najdalej drugiego miejsca lig okręgowych.  

 
3. Finanse.  
 

Opłaty startowe za udział w rozgrywkach oraz składki zawodnicze (na rok 2018) należy wnieść na konto WZBS:  
73 2130 0004 2001 0235 3373 0001  ( Volkswagen Bank Polska SA ) 

Wielkopolski Związek Brydża Sportowego 
Al. Reymonta 35/7, 60-791 Poznań  

Termin wniesienia opłaty startowej za drużynę upływa 12 października 2017.  
Składki zawodnicze na rok 2018 powinny wpłynąć na konto do 15 listopada 2017.  

Prosimy o dobrą informację w tytule przelewu – np. „Opłata startowa 20../.. (nazwa drużyny)”, „Składka zawod-
nicza na rok 20.. – imię, nazwisko)”. 

Zarząd WZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań może nie zatwierdzić drużyny lub odsu-
nąć ją (lub zawodnika) od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.  
Opłaty:  
o Startowa za drużynę w sezonie 2017/18  

III Liga 850 zł  
o Kaucja w przypadku wniesienia odwołania 150 zł.  
o Składki członkowskie na rok 2018 – komunikat https://brydz.wlkp.pl/files/2017/skladki2018.pdf  

 
4. Postanowienia końcowe  
 

1. Sędzia główny rozgrywek: Marcin Woźniak.  
Nadzór nad przebiegiem rozgrywek sprawuje Wydział Gier WZBS (Krzysztof Krause).  

2. Klasyfikacja Butlera będzie prowadzona podczas pierwszych czterech zjazdów.  
3. Załącznikiem niniejszego regulaminu jest harmonogram rozgrywek.  
4. Niniejszy Komunikat zawiera szczegóły uzupełniające wobec:  

- „Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski”  
- „Regulaminu Rozgrywek Drużynowych w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego”  
oraz przywołanych tam innych regulacji; w szczególności: „Regulaminu Zawodów Brydża Porównawczego PZBS", „Polityki 
systemowej PZBS".  

Kapitanów drużyn zobowiązuje się do zapoznania swoich zawodników z Komunikatem oraz terminarzem.  
5. Sędziowie są zobowiązani do przygotowania (i zakomunikowania przed rozpoczęciem gry) zasad porządkowych 

wynikających z prawa brydżowego lub regulaminów oraz konsekwencji (np. kar porządkowych) z tym związanych. Mogą 
poprosić o okazanie dowodu opłat lub zgłoszenia zawodników, gdy zdarzenie miało miejsce krótko przed zawodami.  

6. W wyjątkowych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach losowych, uznanych przez Zarząd WZBS za 
usprawiedliwiające nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie, organizator WZBS może nakazać rozegranie meczu 
w innym terminie. Koszty organizacji rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nierozegranie 
meczu w wyznaczonym terminie.  

 
ŻYCZYMY TRAFNYCH DECYZJI PRZY STOLIKACH! 

 
Za Wydział Gier                        Prezes Zarządu WZBS 

 
( - ) Krzysztof Krause                       ( - ) Marian Wierszycki 

https://brydz.wlkp.pl/files/2017/skladki2018.pdf

