
Regulamin Regionalnych Internetowych Rozgrywek Ligowych 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego. 

(Edycja 1) 

1. Informacje ogólne.  

a. Organizatorem Regionalnych Internetowych Rozgrywek Ligowych (dalej „liga” jest 

Wielkopolski Związek Brydża Sportowego (WZBS).  

b. Uczestnikami ligi są zgłoszone do drużyny 6-osobowe w składach od 6 do 8 zawodników. 

c. Uprawnieni do gry są zawodnicy z opłaconą składką zawodniczą PZBS na 2020 rok. 

Na każdym etapie ligi przynajmniej połowę zawodników w każdej drużynie muszą 

stanowić zawodnicy zarejestrowani w Wielkopolskim ZBS.  

Składy drużyn mogą być uzupełniane w trakcie rozgrywek zawodnikami dotąd niegrającymi 

w tych rozgrywkach (z zastrzeżeniem punktu 1.b.).  

d. Rozgrywki są prowadzone na platformie BridgeBase Online zgodnie z wymogami stałego 

regulaminu Regionalnych Internetowych Rozgrywek Ligowych PZBS, w szczególności 

dotyczy to:  

 opłat dla PZBS; 

 opcji meczu (zakaz barometru; dopuszczalne za zgodą kapitanów kibicowanie bez 

dialogu oraz cofanie zagrania lub odzywki w sytuacjach oczywistego „misklika”);  

 zależnych od liczby drużyn zasad naliczania punktów klasyfikacyjnych1. 

Nie wystarcza sam alert, swoje alerty muszą być połączone z wyjaśnieniem. Obowiązują 

„Zasady alertowania” PZBS. 

2. Zarządzanie ligą przez drużyny i organizatorów będzie odbywać się w Systemie Internetowego 

Zarządzania Ligą (IZL).  

3. Nadzorującym rozgrywki jest kol. Marcin Woźniak vold41@wp.pl.  

Odpowiedzialność: nadzór ogólny, rozstrzyganie wątpliwości organizacyjnych (jego decyzje w 

tym zakresie są ostateczne; spory „stolikowe”, w sprawie rozdań rozstrzygają kapitanowie 

drużyn), wyrywkowa kontrola zgodności z przepisami przebiegu meczów, pomoc drużynom.  

4. Opłaty.  

Opłatę (PZBS, IZL i nadzór) w wysokości 50 zł od drużyny należy wnieść na konto WZBS  

73 2130 0004 2001 0235 3373 0001 ( Volkswagen Bank Polska SA ) 

Wielkopolski Związek Brydża Sportowego  

ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań  

przed datą pierwszego meczu podaną w harmonogramie.  

W opisie przelewu prosimy precyzyjnie wskazać, np. „Opłata WIRL – drużyna NAZWA”. 

5. Zgłoszenia drużyn do nadzorującego rozgrywki należy dostarczyć do 6 września 2020 na adres 

nadzorującego rozgrywki.  

Dane – wg formularza (załącznik do pobrania również w formie edytowalnej)i. 

6. Schemat rozgrywek. 

a. Mecze „każdy z każdym” (bez rewanżu) w grupie rozgrywkowej wg podanego skojarzenia 

par. Mecze 16-rozdaniowe z możliwością podziału na połówki ze zmianami w składzie 

grającym. Wynik w VP obliczany przez IZL wg skali „ciągłej” dla 16 rozdań. 

b. Podział na grupy rozgrywkowe nastąpi w taki sposób2, aby ograniczyć grę do najwyżej 

13 kolejek.  

c. Sposób przydziału do autonomicznych grup (nie przewiduje się meczów drużyn z różnych 

grup; PKL naliczane w grupach):  

 Określenie liczby grup oznaczonych np. A, B, C… 

                                                             
1 Przykład zastosowania: https://awasiak.emkael.info/2020/bbo/pkl_lli1.html   
2 Przykłady: zgłoszenie 29 drużyn generuje podział na 3 grupy (po 10, 10 oraz 9 drużyn, po 9 terminów); zgłoszenie 
16 drużyn oznacza dwie grupy po 8 drużyn (i 7 terminów). 

https://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/5770-regulamin-regionalnych-internetowych-rozgrywek-ligowych
http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/4627-zasady-alertowania
mailto:vold41@wp.pl
https://awasiak.emkael.info/2020/bbo/pkl_lli1.html


 Uporządkowanie malejące i ponumerowanie (1, 2. 3…) wszystkich zgłoszonych drużyn 

wg sumy WK sześciu zawodników drużyny z najwyższym WK. 

 Przydziały kolejno do grup – obrazują dwa przykłady: 

Dwie grupy  Trzy grupy 

A B  A B C 

1 2  1 2 3 

4 3  6 5 4 

5 6  7 8 9 

… …  … … … 

d. Rozegranie meczów wg podanego skojarzenia par w „partiach”, odpowiednio  

 (5+2) – w przypadku grupy 8 drużyn 

 (6+3) – w przypadku grupy 10 drużyn 

 (5+4+2) – w przypadku grupy 12 drużyn 

 (5+5+3) – w przypadku grupy 14 drużyn. 

„Partie” meczów: 

 W każdej kolejnej rozpoczętej „partii” mecze mogą być rozegrane w dowolnej 

kolejności – ważne jest, by domknąć wszystkie mecze „partii” przed rozpoczęciem 

kolejnej”. Nie można rozgrywać awansem meczów następnej „partii”. 

 Przedziały czasowe dla „partu” zależne od liczby drużyn zostaną określone.  

 Mecze nierozegrane w „partii” do ostatniego dnia przedziału czasowego będą 

automatycznie (bez możliwości odwołania) weryfikowane jako walkower obustronny. 

Drużyna, która nie dokończy rozgrywek lub odda 3 walkowery, będzie skreślona z 

rozgrywek. 

7. Zasady organizacyjne. 

a. Kapitanowie drużyn w porozumieniu dobierają terminy meczów; inicjatorem porozumienia 

jest umowny gospodarz meczu. Uzgodniony termin wpisują awansem do pola „Opis” w IZL.  

b. Mecz (lub połówkę meczu) zakładają przedstawiciele drużyn (domyślnie drużyna 

gospodarza).  

Uzgodniony zarządzający meczem (tzw. „host”) musi otrzymać w wyprzedzeniem 

przynajmniej dwugodzinnym zestaw „nicków” internetowych graczy.  Zasady zajmowania 

miejsc jak w meczach tradycyjnych. 

c. Bezpośrednio po rozegraniu meczu kapitanowie wpisują do IZL wynik i składy grające 

obydwu drużyn wraz z liczbą rozegranych przez zawodników rozdań. 

d. Aktualne wyniki i tabela będą publikowane w IZL.  

8. Pozostałe informacje organizacyjne będą podane po skompletowaniu zgłoszeń. 

9. Interpretacja regulaminu w przypadkach nieokreślonych należy do organizatora. 



 

i Załącznik – formularz zgłoszenia drużyny. 
 

Nazwa drużyny:  
 

 

Kapitan drużyny – 
dane kontaktowe 
będą w IZL 
wyłącznie dla 
zalogowanych 
osób 

Imię i nazwisko: 
 

Adres mailowy: 
 

Telefon: 
 

Zawodnicy: PID Cezar Nazwisko i imię WK „Nick” BBO WZBS 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 Suma 6  
najw. WK  

  

 
 

                                                             


