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Komunikat Początkowy 
do rozgrywek III Ligi Wielkopolskiej  

w sezonie 2019/20  
 
1. Postanowienia ogólne  

W III Lidze organizowanej w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego (WZBS) wystartują drużyny wymienione poniżej w kolej-
ności alfabetycznej:  

1. Admira Poznań Spadek z II ligi 
2. Chaos Gniezno  
3. CK Rondo Grodzisk 
4. Credo Piła 
5. Fikot-Trefl Poznań  
6. IOR I Sokoły Poznań (Fuzja z drużyną Sokoły) 
7. IOR II Poznań Awans z PAB 
8. KB Gniezno1  
9. Platan Pleszew 

10. Prosna Kalisz  
11. SBS Polonia Nowy Tomyśl 
12. Stokrotka I Poznań Awans z PAB 
13. System Poznań 
14. TB Budowlani Poznań 
15. Wełna Skoki2 Awans z PAB 
16. WKBS Września  

 
2. System rozgrywek  

 
Schemat rozgrywek został zmieniony w stosunku do poprzednich sezonów.  
 
1. Faza wstępna round-robin (oznaczenie RR) – mecze każdy z każdym 2*12 rozdań (3 zjazdy wg podanego skojarzenia).  

 
2. Zjazd play-off (oznaczenie P-O) – mecze 2*16 rozdań 

 
a) Opis ogólny. 

  Drużyny z miejsc 1-7 walczą o finał ligi.  
o Zwycięzca RR otrzymuje bonus – nie rozgrywa pierwszego meczu P-O. 
o Drużyny z miejsc 2-7 grają dwa mecze (2*16 rozdań każdy) P-O. 
o Zwycięzcy rundy P-O rozegrają finał 3*16 rozdań w niedzielę czwartego zjazdu; pozostali kończą rozgrywki. 

 Drużyna z 8 miejsca kończy rozgrywki po RR i zajmuje 8 miejsce w lidze. 

 Drużyny z miejsc 9-16 walczą o utrzymanie w dwóch meczach (2*16 rozdań każdy) P-O. 
Carry-over (C/O) liczone w IMP w meczach P-O i finale wynosi 20% różnicy VP po RR dla drużyny z wyższego miejsca (w 
przypadku remisu wygrywa drużyna z wyższego miejsca po RR). Gospodarze – drużyny z wyższych miejsc po RR.  
 
b) Opis szczegółowy (patrz załączony harmonogram). 
 

1 runda P-O  
 
Uprawnieni do wyboru przeciwników podają go sędziemu i przeciwnikowi (oraz do wiadomości nadzorującego rozgrywki) 
w terminie do trzech dni po zakończeniu RR. 
 
Grupa awansowa (zwycięzca RR pauzuje) 
Mecz M1 2’ drużyna po RR wybiera przeciwnika z 5-7 
Mecz M2 3’ drużyna po RR wybiera przeciwnika z niewybranych w M1 z miejsc 5-7 
Mecz M3 4’ drużyna po RR zagra z niewybranym dotąd z miejsc 5-7 

  
Grupa spadkowa  
Mecz M4 9’ drużyna po RR wybiera przeciwnika z miejsc 11,12 po RR 

Zwycięzca M4 zajmuje miejsce 9 albo 10 (zależnie od pozycji po RR w konfrontacji z wynikiem meczu M5) 
i kończy rozgrywki. 

Mecz M5 10’ drużyna po RR zagra z niewybranym (11-12) 
Zwycięzca M5 zajmuje miejsce 9 albo 10 (zależnie od pozycji po RR w konfrontacji z wynikiem meczu M4) 
i kończy rozgrywki. 
Przegrany zagra kolejny mecz (nr M10 albo M11) z wybranym zwycięzcą spośród meczów M6, M7. 

Mecz M6 13’ drużyna po RR wybiera przeciwnika z miejsc 15,16 po RR 
Przegrywający zajmuje miejsce 15 albo 16 (zależnie od pozycji po RR w konfrontacji z wynikiem meczu M7) 
i spada bezwarunkowo z 3 ligi, zwycięzca gra kolejny mecz (M10 albo M11). 

Mecz M7 14’ drużyna po RR zagra z niewybranym w meczu M6. 

                                                           
1 https://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/5097-regulamin-druzynowych-mistrzostw-polski-obowiazujacy-od-19-grudnia-2018  
Drużyna nr 8 dopuszczona na podstawie pkt. 4.3a RDMP uzyskując prawa Spójni (spadek z II ligi do WZBS) od TZBS Kalisz. 
2 Finalista ligi okręgowej wobec rezygnacji z gry w III lidze drużyny Nexus Contract. 

https://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/5097-regulamin-druzynowych-mistrzostw-polski-obowiazujacy-od-19-grudnia-2018
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Przegrywający zajmuje miejsce 15 albo 16 (zależnie od pozycji po RR w konfrontacji z wynikiem meczu M6) 
i spada bezwarunkowo z 3 ligi; zwycięzca gra kolejny mecz (M10 albo M11). 

 
2 runda P-O 

 
Uprawnieni do wyboru przeciwników podają go sędziemu i przeciwnikowi najwcześniej, jak to możliwe (bezpośrednio po 
zakończeniu ostatniego meczu I rundy P-O). 
 
Grupa awansowa 
Mecz M8 Zwycięzca RR wybiera zwycięzcę meczu M2 lub M3 

Zwycięzca M8 awansuje do finału. Przegrany zajmuje miejsce 3 albo 4 (zależnie od pozycji po RR w kon-
frontacji z wynikiem meczu M9) 

Mecz M9 Wygrany w meczu M1 zagra z zagra z niewybranym do meczu M8 (M2 lub M3) 
Zwycięzca M9 awansuje do finału. Przegrany zajmuje miejsce 3 albo 4 (zależnie od pozycji po RR w kon-
frontacji z wynikiem meczu M8) 

 
Grupa spadkowa  
Mecz M10 oraz M11 

M10: Drużyna z wyższej pozycji po RR spośród przegranych w meczach M4 i M5 wybiera przeciwnika spośród 
zwycięzców meczów M6 i M7. 
M11: Pozostali tworzą parę w meczu M11.  
Zwycięzcy w tych meczach zajmują odpowiednio (wg RR) miejsca 11 i 12. Przegrani  miejsca 13 i 14. 

 
Finał 

Zwycięzcy meczów M8,M9 – mecz 3*16 rozdań 
 

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

uczestnikiem barażu o II ligę.  
3.2 Z III ligi spadną drużyny z miejsc 13-16 końcowej tabeli rozgrywek, przy czym dla drużyn z miejsc 15 i 16 jest to 

spadek bezwarunkowy i drużyny te, co do zasady, nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ewentualnych 
możliwości pozostania w III lidze w następnym sezonie. Miejsca 12 i kolejne wyższe nie gwarantują utrzymania, jeśli 
po zakończonym sezonie do wielkopolskiej III ligi spadnie więcej niż jedna drużyna. 

3.3 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 nadchodzącym sezonie 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 2020) 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 drużynowej upływa przed datą pierwszego meczu sezonu podaną w harmonogramie.  
Składki zawodnicze na rok, w którym kończy się sezon, powinny wpłynąć do 15 listopada.  

Prosimy o istotne informacje w tytule przelewu – np. „Opłata startowa 20../.. (nazwa drużyny)”, „Składka zawodnicza 
na rok 20.. – imię, nazwisko, ID z CEZAR-a)”. 

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  

III Liga 850 zł  
o Składki zawodnicze na rok kalendarzowy, w którym kończy się sezon – zgodnie z komunikatem WZBS:  

https://brydz.wlkp.pl/files/2019/skladki2020.pdf  
o Kaucja w przypadku wniesienia odwołania 150 zł.  

 
4. Postanowienia końcowe  

1. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek sprawuje Wydział Gier WZBS.  
2. Klasyfikacja Butlera będzie prowadzona podczas trzech zjazdów i soboty czwartego zjazdu.  
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".  

Kapitanowie drużyn są zobowiązani do zapoznania się oraz zawodników drużyny z niniejszym regulaminem i innymi sto-
sownymi przepisami oraz z terminarzem rozgrywek.  

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.  

https://brydz.wlkp.pl/files/2019/skladki2020.pdf
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6. Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski mają zawodnicy:  

 zgłoszeni (tj. ujęci w ewidencji CEZAR-a) do rozgrywek danego sezonu w tej drużynie; 

 z opłaconą przed pierwszym udziałem w meczu danego sezonu składką zawodniczą (w roku rozpoczynającym dany se-
zon za przynajmniej rok kalendarzowy, w którym sezon kończy się). 

Dowodem przyjęcia zgłoszenia i zatwierdzenia składu drużyny na dany sezon jest ujęcie w bazie CEZAR. Gra w meczu za-
wodnika nieuprawnionego grozi weryfikacją wyniku jako przegrana bez walki (w.o.). 

7. W wyjątkowych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach losowych, uznanych przez Wydział Gier 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 terminie wyznaczonym.  

 
ŻYCZYMY TRAFNYCH DECYZJI PRZY STOLIKACH! 

 
Za Wydział Gier      Prezes Zarządu WZBS 

 
( - ) Krzysztof Krause      ( - ) Marian Wierszycki 

http://msc.com.pl/cezar
http://msc.com.pl/cezar

