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WIRL II Startujemy 
 
Miło nam zakomunikować, że od 11 grudnia rozpoczynamy II Edycję Wielkopolskich Internetowych 
Rozgrywek Ligowych WIRL II.   
Rozgrywki WIRL II zostaną przeprowadzone w nowej formule. Drużyny zostały podzielone na 7 
grup rywalizujących na trzech poziomach: A, B i C. Podział drużyn na grupy został dokonany na 
podstawie wyników I Edycji WIRL oraz łącznej liczby WK obliczonej dla każdej z drużyn. Grupa składa 
się z 5 drużyn, które w ramach jednego Etapu rozegrają mecze w systemie każdy z każdym bez 
rewanżu. Mecze rozgrywane w każdej z grup w ramach danego Etapu mogą odbywać się w dowolnej 
kolejności, ale z zachowaniem przedziału czasowego przewidzianego na rozegranie każdego z 
Etapów.  
 
Rozgrywki będą składały się z trzech Etapów. Pierwsze dwa etapy mają charakter kwalifikacyjny i po 
ich zakończeniu nastąpi nowy podział na Grupy na każdym poziomie rozgrywkowym A, B i C, z 
uwzględnieniem spadków i awansów między poszczególnymi klasami rozgrywkowymi. 
Etap trzeci to Runda Finałowa i na podstawie jego wyników zostanie sporządzona Klasyfikacja 
Końcowa WIRL II. 
 
Terminy Etapów  
Etap 1 - od 11 grudnia do 8 stycznia  
Etap 2 - od 11 stycznia do 29 stycznia  
Etap 3 - od 1 lutego do 21 lutego  
 
Dodatkowo II Edycja WIRL ma nowy system do zarzadzania oraz komunikacji. Regulamin, 
wysyłanie informacji o wynikach meczów, aktualne wyniki, harmonogram, kontakty do 
kapitanów i instrukcje znajdują się na stronie e-pab.pl  
http://e-pab.pl/index.php/enter/wirl_ii/   
 
 

  
  

Umawianie spotkań.  
Wejdź na http://e-pab.pl/index.php/enter/wirl_ii/ i wybierz  
 

  
 
Dalej postępuj wg instrukcji.   



 
 

Hasło do strony umożliwiającej wyświetlenie kontaktów do kapitanów zostanie do Was 
przesłane osobnym mailem. Zainicjowanie kontaktu oraz założenie meczu leżą po stronie 
gospodarzy.   
  
  
  
  

Mecz  
Mecz składa się z 20 rozdań i standardowo rozegrany jest w formule 2x10 rozdań, lub za obopólną 
zgodą drużyn, w formule 1x20 rozdań. W formule 2x10 rozdań w przerwie meczu może być 
przeprowadzona dowolna liczba zmian. Instrukcja do założenia meczu:  
 

  
 
Ustawienia meczu:  
- zezwól na kibicowanie – zgoda 
- zezwól na rozmowę kibiców z graczami – brak zgody 
- undo - zgodna na cofanie zagrania lub odzywki w sytuacjach oczywistego „misklika”  
-  barometr - jest dopuszczalny za obopólną zgodą drużyn.  
 

Wysyłanie wyników meczów  
Do przesyłania organizatorowi wyników meczy służy opcja w głównym menu.  
 

  
Dokładna instrukcja jak to zrobić bezbłędnie znajduje się w   
 

  
w głównym menu.  Zwracamy tu szczególną uwagę na punkt 1.  Proszę pamiętać, że pobierając plik 
z BBO zawsze robimy to wpisując nazwę zawodnika gospodarzy grającego na pozycji N. Proszę 
również pamiętać, że jeżeli mecz został przez Was podzielony na dwie połowy, to należy 
przesłać linki z BBO do obu części. Wynik meczu zobowiązane są przesyłać obie drużyny.  

 
Wyniki  

W menu głównym wybieramy:  



 
 

  
W przeglądarce otwiera się ona w nowym oknie:  
W pasku na niebieskim tle wyświetla się Etap naszej gry. Ponieważ pierwszy jeszcze 
się nie skończył (a nawet nie zaczął  ) do wyboru dziś mamy tylko pierwszy. Poniżej pasek menu:  

  
Wybierając   
Wyniki – prześledzimy tu aktualną sytuację w grupach  
Historię – po wpisaniu zawodnika możemy prześledzić jego wyniki, rozdania.  
Zbiorówki – to najprościej pisząc harmonogram, rozstawienia w 5 rundach danego Etapu  
Butler – indywidualna klasyfikacja zawodników   
Krzyżówka – szybki podgląd na rozegrane w grupach mecze i ich wyniki.  

 
Info dodatkowe  

Po każdym Etapie podana zostanie informacja o ilości rozegranych przez zawodników rozdań, co 
pozwoli kontrolować procentowy udział w sukcesie własnej drużyny   i prawo naliczenia PKL’i.   
Za prowadzenie rozgrywek odpowiedzialni są Marcin Bonawenturczak i Robert Ciesielski. 
Wszelkie uwagi, wnioski, pytania prosimy kierować na adres WIRL.brydz@gmail.com 
  
  
  
  

 


