
Regulamin Pucharu Wielkopolski na platformie BridgeBaseOnline  

edycja lipiec-sierpień 2020 
 
1. Rozgrywki Pucharu Wielkopolski (PW) organizowane są przez Wielkopolski Związek 

Brydża Sportowego. Przedstawicielem organizatora i opiekunem rozgrywek jest 
kol. Marcin Woźniak (vold41@wp.pl). 
Drużyna zwycięska zostanie uhonorowana pucharem prezesa WZBS. 

2. Mecze PW będą rozgrywane na platformie BridgeBase Online. Zawodników 
obowiązują wszystkie zasady i przepisy związane z grą na platformie BBO. 

Ustawienia stołu:  

 bez barometru;  

 kibicowanie z zasady niedozwolone; ewentualnie możliwe za zgodą obydwu 
drużyn (bez możliwości dialogu z graczami); 

 dopuszczalne cofanie zagrania lub licytacji w sytuacjach oczywistych 
„misklików” (w licytacji jednak przed kolejną odzywką partnera). 

3. Uczestnikami są drużyny minimum 4-osobowe złożone z zawodników 
z uregulowaną składką PZBS na 2020 roku zarejestrowanych w Wielkopolskim 
ZBS. Za zgodą organizatora dopuszcza się udział zawodników zamieszkałych 

w Wielkopolsce, lecz zrzeszonych w drużynach innego ZBS. W trakcie trwania PW 
drużyny mogą dokooptować zawodników, którzy nie zagrali jeszcze w meczach tych 

rozgrywek. 
4. Drużyny zostają rozstawione wg zasad drabinki pucharowej na podstawie średniej 

WK zawodników (według sumy WK czterech zawodników z najwyższym WK).  

5. Rozgrywki będą składać się z rund eliminacyjnych oraz półfinału i finału 
rozgrywanych na platformie BBO.  
Schemat rozgrywek dla 32 drużyn pokazano w załączniku. Opis schematu: 

 Po kolejnych rundach tworzą się grupy drużyn mających zero porażek (ozn. „0”), 
jedną porażkę (ozn. „-1”), dwie porażki (ozn. „-2”) itd. 

 Rozstawienie par w następnej rundzie jest zależne od wyników ostatniej. 

 W ramach grup drużyn („0", „-1",…) są dozwolone zamiany drużyn 
w skojarzonych schematem parach (dla uniknięcia powtórzeń). 

 Rozstawienie „kto z kim” do każdej rundy podaje przedstawiciel organizatora. 

 Drużyny, które zaliczyły trzecią porażkę kończą udział w rozgrywkach.  
Po rundzie 3a liczba drużyn grających dalej zostaje zredukowana do 16. 

6. Zasady organizacyjne. 

a) runda zasadnicza – rozegrane jednego dnia mecze 2 x 12 rozdań lub 1 x 24, do 
uzgodnienia między stronami (w przypadku braku porozumienia 2x12 rozdań); 

b) półfinał 3 x 12 rozdań; 

c) finał 4 x 12 rozdań; 
d) półfinał oraz finał można rozegrać podzielony na dwa dni; 

e) mecz zakłada gospodarz (drużyna wymieniona na pierwszym miejscu) 
przestrzegając zasad zajmowania miejsc obowiązujących w meczach. 

f) wynik liczony tylko w IMP (w razie remisu 2-rozdaniowe dogrywki aż do skutku). 

7. Wyniki i składy grających zawodników każdego meczu należy bezzwłocznie 
przesłać na adres przedstawiciela organizatora (vold41@wp.pl). 

8. Przedstawiciel organizatora będzie źródłem informacji o kontaktach do drużyn 

(przekażą mu je przedstawiciele drużyn – mail, nick BBO i ewentualnie inne 
informacje). 

9. Termin rozegrania poszczególnych rund (jeden mecz w tygodniu): 
a) pierwsza runda – do 19 lipca 2020; 
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b) kolejne rundy – bezwzględnie do niedzieli kończącej kolejne tygodnie 
(ewentualne opóźnienie powodujące zator – wyłącznie za zgodą opiekuna 
rozgrywek w uzasadnionych przypadkach. 

Oznacza to zakończenie rozgrywek do 13 września 2020. 
10. Wyniki i rozstawienia będą komunikowane na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego. 

11. Wątpliwości organizacyjne rozstrzyga przedstawiciel organizatora, jego decyzje 

są ostateczne (nie dotyczy decyzji „stolikowych”, w sprawie rozdań). 

12. Interpretacja tego regulaminu należy do organizatora. 

 

 

Prezes Zarządu WZBS 

 

Marian Wierszycki 

Załącznik. 

 

 


