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REGULAMIN 
 

ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH  
W WIELKOPOLSKIM ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO (WZBS)  

 
1. Rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski (DMP) w WZBS odbywają się według zasad określonych 

przez dokumenty stanowiące nierozłącznie uzupełniający się komplet:  
- nadrzędnego „Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski" (RDMP) wraz z jego odnośnikami; 
- niniejszego Regulaminu. 
„Regulamin Rozgrywek Drużynowych w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego” jest zgodny 
z RDMP i z zasady nie powtarza zapisów dokumentu nadrzędnego. Uzupełnia niektóre kwestie na po-
ziomie WZBS. 
Regulacje szczegółowe rozgrywek (np. komunikaty początkowe) muszą być zgodne z powyższymi regu-
lacjami.  

2. Organizatorem rozgrywek DMP w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego (WZBS) są odpowiednio:  
- dla szczebla III ligi – Wydział Gier (WG) powołany w strukturze organizacyjnej WZBS 
- dla niższych szczebli rozgrywkowych – właściwe zarządy wyodrębnionych jednostek WZBS.  
Nadzór nad całością sprawuje Wydział Gier WZBS.  

3. Po zakończeniu sezonu rozgrywek w Biuletynie Informacyjnym WZBS podaje się do wiadomości osta-
teczne wyniki rozgrywek zakończonego sezonu oraz nieprzekraczalny termin zgłoszeń do rozgrywek III 
ligi nowego sezonu. 

4. Ostateczne decyzje dotyczące systemu rozgrywek, baraży oraz składów grup rozgrywkowych leżą 
w gestii organizatora. W szczególności: 
4.1. Ze względu na rozmaitość przypadków, które mogą zaistnieć wskutek spadków drużyn WZBS 

z wyższych szczebli rozgrywek, mogą to być decyzje o spadku z niższych szczebli kolejnych (licząc 
od dołu) drużyn.  

4.2. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem nowego sezonu zwalnia się w lidze miejsce wskutek: 
a. rezygnacji z awansu przez drużynę z niższej klasy rozgrywkowej – miejscem dysponu-

je organizator rozgrywek drużyny rezygnującej1;  
b. w pozostałych przypadkach braku zgłoszenia drużyny proponuje się miejsce w lidze kolejnym 

drużynom, które spadły do niższego szczebla rozgrywek (poczynając od drużyny z najwyższej lo-
katy w tabeli). 

4.3. Ewentualne baraże z zasady są rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek sezonu koń-
czącego się, a uprawnieni do gry w nich są zawodnicy zgłoszeni do kończącego się sezonu. Jeśli 
potrzeba rozegrania barażu zaistnieje dopiero po zakończeniu „starego” sezonu – wówczas grać 
w nich mogą zawodnicy zgłoszeni do nowego sezonu.  
Gospodarzem barażu jest drużyna z wyższego szczebla rozgrywek; w przypadku szczebli równo-
rzędnych – ta, która uzyskała wyższą średnią VP/mecz z meczów rozegranych (bez walkowerów).  

5. Po otrzymaniu zgłoszeń do nowego sezonu organizatorzy rozgrywek wydają Komunikaty Początkowe, 
zawierające przynajmniej: wykaz drużyn uprawnionych, schemat rozgrywek, zasady spadków i awansów, 
najważniejsze szczegóły organizacyjne, terminy wniesienia opłat.  
Terminarz rozgrywek określający terminy i miejsca meczów, ewentualnie inne szczegóły organizacyjne 
jest załącznikiem Komunikatu Początkowego.  

6. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek rozpoczynającego się sezonu są przekazywane organizatorom przed 
upływem terminu określonego przez organizatora (przekroczenie terminu może skutkować niedopusz-
czeniem do rozgrywek).  
Prawidłowe zgłoszenie drużyny powinno być dokonane terminowo i zawierać komplet oczekiwanych in-
formacji:  
- nazwę klubu reprezentowanego przez oraz nazwę drużyny, 
- wykaz (minimum sześciu) zawodników (wraz z ewentualnym numerem identyfikacyjnym PZBS)2;  
- dane do korespondencji (adres e-mail, numery telefonów, adres korespondencyjny); 
- określenie i dane kontaktowe kapitana drużyny (adres e-mail, numery telefonów); 

                                                 
1 Zasada określona w RDMP: „W przypadku rezygnacji ze startu w rozgrywkach wyższego szczebla przez drużynę, która wywalczyła 

awans, prawo gry przechodzi na kolejną drużynę z tej samej grupy, co drużyna rezygnująca”. 
2 W przypadku zawodników nowo zgłoszonych do drużyny zgłaszający powinni upewnić się, że zawodnicy ci nie mają zaległych 

zobowiązań w poprzednio reprezentowanym klubie.  
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- w przypadku, gdy są rozgrywane pojedyncze mecze – dokładne informacje o miejscu rozgrywania 
spotkań(drużyna, która nie poda adresu swojego miejsca rozgrywek, jest zobowiązana rozegrać 
przewidziane terminarzem w roli gospodarza spotkanie u swojego przeciwnika, w takiej sytuacji wy-
stępuje ona w roli gospodarza, wraz z wynikającymi stąd konsekwencjami. 

7. Każda zmiana składu drużyny wymaga zmiany w bazie CEZAR.  
8. Jeżeli klub posiada dwie lub kilka drużyn na tym samym szczeblu rozgrywek, to organizator powinien za-

pewnić rozegranie meczów pomiędzy nimi w pierwszej kolejności.  
9. Zmiany terminów meczów. 

9.1. Termin spotkań ostatnich dwóch kolejek rozgrywek w sezonie, także w fazie rozgrywek decydującej 
o podziale drużyn do następnych etapów nie może ulec zmianie. 

9.2. W przypadku zjazdów 
- Z zasady nie dopuszcza się przekładania terminów na datę późniejszą, niż odbywa się zjazd. 
- Dopuszcza się (za zgodą obydwu drużyn i po wyprzedzającym powiadomieniu organizatora przez 

inicjatora zmiany(*)) możliwość rozegrania awansem meczów tylko rozpoczynających lub kończących 
zjazd.  

- Jeśli mecz nie dojdzie do skutku podczas zjazdu, będzie to rozpatrywane osobnym postępowaniem; 
obejmującym też przypadki losowe. 

- W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających w sposób udokumentowany3 nieobec-
ność drużyny na meczu lub jej spóźnienie – organizator może dopuścić rozegranie meczu w innym 
terminie (organizacja i koszty obciążają drużynę, z której winy nie rozegrano meczu w prawidłowym 
terminie). 

9.3. W przypadku meczów rozgrywanych pojedynczo: 
- Dopuszcza się przełożenie terminu meczu na późniejszy (z zastrzeżeniem pkt. 9.1). 

Z zasady(**) mecz zaległy należy rozegrać nie później, niż w przeddzień kolejnego terminu kalendarza 
rozgrywek. W szczególności termin meczu przełożonego nie może przekroczyć terminu ostatnich 
dwóch kolejek rozgrywek w sezonie lub jakiejkolwiek fazy rozgrywek decydującej o podziale drużyn 
do faz następnych.  

- Potwierdzenia zmiany terminu meczu na późniejszy dokonuje organizator rozgrywek na zawierający 
uzasadnienie wniosek zainteresowanych drużyn(*). Inicjator działania uzgadnia datę i miejsce roze-
grania przełożonego meczu oraz powiadamia organizatora przynajmniej 3(*) dni przed terminem wy-
znaczonym w kalendarzu4. 
Jeżeli drużyny nie dojdą do porozumienia, organizator wyznacza nieodwołalny termin i miejsce roze-
grania zaległego meczu(**). 

Odstąpienie od powyższych zasad (uzgodnienie, powiadomienie) może skutkować:  
- odliczeniem 1 punktu zwycięskiego (VP) od wyniku uzyskanego przez jedną lub obydwie drużyny 

w meczu przełożonym na późniejszy termin (dotyczy oznaczeń (*)) 
- zweryfikowaniem jako jednostronny lub obustronny walkower (dotyczy oznaczeń (**)). 
Niezależnie od przyczyn, odliczane będą kolejno 1, 2,... (do 5) VP od wyniku drużyny, która była inicjato-
rem przełożenia meczu na późniejszy termin – poczynając od trzeciego takiego przypadku w sezonie.  

10. Drużynę reprezentuje jej kapitan, względnie (w przypadku jego nieobecności) zawodnik wyznaczony każ-
dorazowo przez kapitana.  
Kapitanowie drużyn maja obowiązek zapoznania swoich zawodników przed rozgrywkami z niniejszym re-
gulaminem oraz Regulaminem DMP, Komunikatem Początkowym i jego załącznikami.  
Postępowanie niezgodne z regulaminami bądź niedopełnienie wynikających z nich obowiązków może 
skutkować odsunięciem kapitana drużyny od pełnienia funkcji.  

11. W przypadku meczów nadzorowanych przez sędziów– są oni zobowiązani do przygotowania (i zakomu-
nikowania uczestnikom przed rozpoczęciem gry)zasad porządkowych wynikających z prawa brydżowego 
i regulaminów oraz konsekwencji (np. kar porządkowych) z tym związanych.  

12. W meczach szczebli rozgrywek poniżej III ligi nie ma obowiązku zapewnienia obsady sędziowskiej. 
W przypadku sporu decyzje podejmują sędziowie wybrani spośród osób obecnych na sali (w przypadku 
obecności sędziów różnych klas sędziowskich decyduje wyższa klasa sędziego, zaś w przypadku równo-
rzędnych klas sędziowskich – losowanie). Jeżeli wśród osób obecnych brak odpowiednich kandydatów, 
decyzje podejmują w oparciu o obowiązujące przepisy kapitanowie drużyn lub wyznaczeni przez nich re-
prezentanci(decydenci nie powinni być uczestnikami ewentualnych spornych rozdań).  

13. Niezbędne minimum dokumentacji meczowej to uzgodniony wynik w IMP-ach i VP oraz liczba rozdań ro-
zegranych przez poszczególnych zawodników. 
- W meczach rozgrywanych bez tzw. „pierniczków” wynik meczu jest uzgadniany przez kapitanów obu 

drużyn na podstawie „kontrolek” z pokoju otwartego i zamkniętego. Kontrolki te należy przechować 
do czasu weryfikacji wyniku w tabeli rozgrywek. Protokół meczu brydżowego zawiera dodatkowo wy-
kaz zawodników. 

                                                 
3 Np. zwolnienia lekarskie dekompletujące drużynę, zgłoszenia kolizji w ruchu drogowym itp. 
4
 Nie dotyczy ewidentnych przypadków losowych. 
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- Przy użyciu „pierniczków” dokumentację stanowią zapisy elektroniczne przechowywane przez sę-
dziów.  

Dokumentacja powinna być wypełniona rzetelnie (wpisy powinny odzwierciedlać fakty, np. udział zawod-
ników), kompletnie i czytelnie. Niedopełnienie tych wymogów może skutkować zniekształceniem wyniku 
meczu oraz niewłaściwym naliczeniem punktów klasyfikacyjnych.  
Za przygotowanie i skompletowanie sporządzenie dokumentacji meczowej odpowiedzialny jest gospo-
darz meczu.  
Ewentualne uwagi dotyczące nieprawidłowości zaistniałych podczas meczu powinny być potwierdzone 
przez sędziego bądź przez kapitanów obydwu drużyn; w przypadku odmowy uzgodnienia fakt ten należy 
wyraźnie zaznaczyć.  
Jeśli ma zastosowanie dokumentacja tradycyjna, „papierowa” przekazana przez kapitana drużyny zwy-
cięskiej (gospodarza meczu w przypadku remisu) powinna dotrzeć do organizatora rozgrywek najpóźniej 
72 godziny od zakończenia spotkania (preferowana forma przekazu elektroniczna, np. skan bądź zdję-
cie).  

14. Poniżej III ligi, o ile regulamin szczegółowy nie stanowi inaczej, ustala się:  
- Mecze składają się z przynajmniej 20 rozdań i są podzielone na równe segmenty (przynajmniej dwa).  
- Mecze rozgrywane są przy użyciu kaset licytacyjnych.  
- Nie można odmówić rozegrania meczu z wykorzystaniem zasłon.  

15. Zgłoszone i potwierdzone opóźnienie segmentu gry skutkuje karą lub postępowaniem przewidzianymi w 
RDMP.  

16. Odwołania (pisemne, w formie elektronicznej lub papierowej) dotyczące meczu należy dostarczyć organi-
zatorowi rozgrywek (po zaawizowaniu telefonicznym) w ciągu 72 godzin od zakończenia spotkania, załą-
czając kaucję w wysokości określonej przez organizatora. Przekroczenie terminu lub brak kaucji spowo-
duje potraktowanie sprawy jako niebyłej. Kaucja może ulec przepadkowi (na konto organizatora rozgry-
wek) w przypadku odwołania rozpatrzonego negatywnie.  
Odwołanie dotyczące meczu jest rozpatrywane przez organizatora rozgrywek, którego decyzje mogą być 
oparte na opinii doraźnie powołanego gremium doradczego.  
Zgodnie z RDMP drugą instancją odwoławczą jest WG PZBS.  

17. Zawodnicy drużyn z pierwszych miejsc swoich szczebli rozgrywek otrzymują tytuły ich mistrzów w danym 
sezonie (analogicznie – zajęcie drugiego i trzeciego uprawnia do tytułu odpowiednio I-go oraz II-go wice-
mistrza). Tytuły te zdobywają zawodnicy według zasad analogicznych, jak przyjęto w RDMP na poziomie 
Ekstraklasy. 
Jeżeli rozgrywki są prowadzone w grupach tego samego szczebla, regulamin szczegółowy rozgrywek 
może przewidywać rozgrywki w celu wyłonienia drużyny mistrzowskiej.  

18. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nim nieu-
regulowanych ma Zarząd WZBS.  

19. Podstawową formą komunikacji w sprawach rozgrywek jest forma elektroniczna (np. strona WWW, e-
mail, SMS). 

20. Regulamin niniejszy zatwierdzony 10 grudnia 2019 roku przez Zarząd WZBS, wchodzi w życie 1 stycznia 
2020 roku; jednocześnie traci moc obowiązującą poprzedni „Regulamin Rozgrywek Drużynowych w Wiel-
kopolskim Związku Brydża Sportowego” obowiązujący od 1 sierpnia 2009 roku.  
 

 

Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 
 

Marian Wierszycki 
 
 

Opracowanie: Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 
 


