
Wielkopolskie Internetowe Rozgrywki Ligowe. Edycja I. 

Podsumowanie ankiety. 

 

(1) Omówienie. 

 72 odpowiedzi (21 spersonalizowanych). 

 Inicjatywa udana i zdecydowanie warta kontynuacji (tylko 2 głosy przeciw”). 

 Nieznaczna przewaga zwolenników większej liczby małych grup. 

 Wyraźna przewaga zwolenników rozgrywek międzygrupowych.  

 Cenne uwagi dowolne. 

Dziękujemy wszystkim respondentom! 

(2) Wnioski – do rozpatrzenia przez zarząd WZBS.  

 Zorganizować kolejne edycje WIRL.  

 Przyjmować różne kryteria schematów rozstawienia grup.  

 Uwzględnić rozgrywki międzygrupowe i ewentualnie jedną tabelę końcową WIRL. 

 

 

(3) Wyniki. 

 

 



 

 

 

Uwagi dowolne. 

Twoje pomysły (np. na temat schematu przydziału drużyn do grup) i inne odkrycia 

21 odpowiedzi 

 Jeżeli są tylko mecze w grupach to może rozsądniej by było grupować drużyny z podobna 

liczbą PKL w tej samej grupie aby przeciwnicy byli na podobnym poziomie. Pojedynek 

drużyny z 1 PKL z drużyną 80 PKL jest dość jednostronny i raczej nikomu nie sprawia 

przyjemności.  

 Może po pierwszej edycji - w kolejnej stworzyć bardziej wyrównane grupy - ? 

 WYDAJE MI SIĘ ŻE GRUPY POWINNY BYĆ MNIEJ WIĘCEJ ZRÓWNOWAŻONE 

TZN TYLE SAMO DRUZYN SILNYCH I SŁABSZYCH.  

 Teraz jest OK. 



 Przydział do nowych grup wg uzyskanych wyników (mocni z mocnymi ), 

 tak jak teraz jest ok 

 Brakuje meczy finalowych pomiedzy 1/2 miejscami z grup 

 Uważam, że zamiast 16 powinny być 24 rozdania. 

 schemat podziału na grupy dobry. Można by spróbować rozegrac dalej rozgrywki syetemem 

pucharowym rozstawiając poszczególne pary wg zajętych miejsc.  

 Zgłoszone drużyny rozstawić np.na trzy poziomy wg siły gry (teoretycznie) aby mecze były 

bardziej wyrównane. Dla słabszych drużyn była by większa motywacja. 

 Realna siła drużyny czyli miejsce w poprzednim cyklu powinno być również kryterium 

rozstawienia 

 Może po zakończeniu I edycji, wprowadzić w kolejnej poziomy lig. 

 Taki podział jest dobry i w zasadzie odzwierciedla siłę gry poszczególnych drużyn 

 obecny podział jest dobry i wg mnie powinien zostać kontynuowany. 

 Odkryłem że te rozgrywki są jałowe bo nie mają żadnego rozstrzygniecia. Czy ktoś widział 

aby jakieś rozgrywki konczyly sie po fazie grupowej ? Zatem wstepny podzial na grupy a 

nastepnie podzial ze wzgledu na miejsca w grupach i mecze o konkretne rozstrzygnięcia.  

 POdział w g tego sysytemu jest ok. Mecze międzygrupowe wydłużyłyby rozgrywki, 

jednoczesnie skazując część drużyn na bezczynność. MOże ewentualnie rozważyć 

rozgrywki ligi wielkopolskiej - np. podział na I,II,III, awansy i spadki itp. Wszystko zależy 

jak długo potrwa brydżowy lockdown. 

 Gdyby miały rozgrywki potrwać dłużej warto na bazie wynikow podzielić na grupy aby 

nieco zrównowazyć poziom w grupach. 

 w grupie od wyższych współczynników do niższych w drużynie 

 2 grupy, obowiązkowe tygodnie do gry (zaostrzone zasady STAY HOME) 

 zorganizować play-off: 8 drużyn, po 2 najlepsze z kazdej grupy i 2 dodatkowe/wg 

procentowego udzialu/ i następnie 7 meczów: 4 QF, 2 SF i finał, wszystko w ciągu tygodnia 

 Wystarczający podział na 2 grupy, gdy więcej grup baraże między 2-3 drużynamigrup 

baraże o 


