
Regulamin 
Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Par na IMP-y 

w sezonie 2018/2019 
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Na Mistrzostwa składa się cykl turniejów eliminacyjnych zakończony finałem. 

Turnieje eliminacyjne (łącznie 10) odbędą się w terminach od września 2018 r. do czerwca 
2019 r., opublikowanych na stronie internetowej WZBS. 

2. Organizatorem Mistrzostw jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego, 
a Koordynatorem – kol. Marcin Woźniak. Turnieje eliminacyjne organizują lokalni 
organizatorzy – osoby fizyczne, kluby lub inne podmioty. 

3. Nie przewiduje się odpisu z opłat startowych poszczególnych turniejów eliminacyjnych na 
fundusz finału. 

4. Obowiązują przepisy określone w Międzynarodowym Prawie Brydżowym, Regulaminie 
Zawodów Brydża Sportowego PZBS i innych regulaminach PZBS oraz uregulowania 
szczegółowe, ustalone przez lokalnego organizatora, o ile nie stoją w sprzeczności 
z niniejszym regulaminem. 

5. Turnieje eliminacyjne oraz finał rozgrywane będą na IMP-y (cavendish uśredniony). 
 

§2. TURNIEJE ELIMINACYJNE 
1. Turnieje eliminacyjne będą rozgrywane na jednakowych rozdaniach, z wykorzystaniem 

systemu „Pajączek”. 
2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą na terenie Wielkopolski w lokalizacjach podanych 

przez lokalnych organizatorów Informacje o lokalizacjach najbliższego turnieju 
eliminacyjnego będą podawane na stronie internetowej WZBS. 

3. Wniosek o zgłoszenie lub odwołanie zgłoszenia turnieju do Mistrzostw należy składać do 
Koordynatora przynajmniej 14 dni przed terminem danego turnieju eliminacyjnego. 
W uzasadnionych przypadkach Koordynator może wymagany termin 14-dniowy skrócić. 

4. Wyniki ogólnopolskie z „Pajączka” będą podstawą osobnej klasyfikacji długofalowej 
uwzględniającej wyłącznie pary uczestniczące w turniejach zgłoszonych do Mistrzostw. 
Do klasyfikacji zalicza się wyłącznie zapisy osiągnięte w rozdaniach o numerach od 1 do 27 
– za wyjątkiem sytuacji, gdy turniej jest rozegrany 14 kompletami rozdań (w przypadku 12 
lub 14 stołów), wówczas uwzględnia się również rozdanie nr 28. 

5. Do klasyfikacji długofalowej z turniejów eliminacyjnych każdemu zawodnikowi będą 
sumowane dodatnie wyniki w IMP z sześciu najlepszych występów. Ujemne wyniki 
z turniejów eliminacyjnych nie będą brane pod uwagę. 
Aktualna klasyfikacja będzie komunikowana na stronie internetowej WZBS.  

6. Zróżnicowanie miejsc dzielonych: o lepszym miejscu decyduje niższa suma numerów miejsc 
w klasyfikacjach poszczególnych turniejów eliminacyjnych zaliczonych do klasyfikacji 
długofalowej. 

 

§3. FINAŁ 
1. Turniej finałowy rozegrany zostanie w jednej lokalizacji, która zostanie podana w terminie 

późniejszym. 
2. Data finału zostanie podana w kalendarzu WZBS. 
3. Finał będzie miał rangę turnieju regionalnego.  
4. W finale wystartuje pierwszych 16 zawodników klasyfikacji długofalowej turniejów 

eliminacyjnych z partnerami wybranymi spośród zawodników klasyfikacji długofalowej 
uczestniczących w przynajmniej pięciu turniejach klasyfikacyjnych. 



5. W przypadku, gdy potencjalni finaliści: 

 potwierdzą start w finale w jednej parze lub 

 zrezygnują z udziału w finale  
prawo zagrania w finale otrzymują kolejni zawodnicy klasyfikacji długofalowej. 
W razie nieprzybycia na czas zawodnika uprzednio zgłoszonego do finału nie przewiduje się 
powoływania zawodnika rezerwowego lub zgody na zastępstwo. 

6. W finale każda para z każdą rozegra 3 rozdania.  
7. W finale prowadzi się wyłącznie klasyfikację par, która stanowić będzie końcową 

klasyfikację cyklu. Zwycięzcy finału otrzymują tytuł Mistrzów Wielkopolski Par na IMP-y, 
a pary zajmujące 2. i 3. Miejsce – odpowiednio I i II Wicemistrzów. 

8. Pary w finale otrzymują carry-over (c/o) będące średnią arytmetyczną premii otrzymanych 
przez zawodników pary, na podstawie zajętego miejsca w klasyfikacji długofalowej według 
następujących zasad: 

a. premie za miejsca od 1 do 4 wynoszą kolejno: 33, 31, 29, 27; 
b. premie za miejsca od 5 do 24 oblicza się, stosując obniżkę o 1; 
c. premie za miejsca od 24 do 37 oblicza się, stosując obniżkę o 0,5; 
d. w przypadku miejsc zajętych ex-aequo premia jest równa średniej arytmetycznej 

premii obliczonych według powyższych zasad za miejsca zajęte wspólnie. 
 
Regulamin został przyjęty przez Komisję Prawno-Regulaminową WZBS dnia 7 września 2018 r. na podstawie 
§6 ust. 5 Regulaminu Zarządu WZBS. 
 


