_____________________________________________________________________
WIRL III Edycja
Zapraszamy do wzięcia udziału w III Edycji Wielkopolskich Internetowych Rozgrywek Ligowych
(WIRL). Kolejna, już trzecia edycja, odbędzie się na podobnych zasadach do WIRL II.
Drużyny zostaną podzielone na grupy po 4 (ewentualnie 3 lub 5) w każdej na trzech poziomach
rozgrywkowych: A, B i C (z uwzględnieniem „siły” WK oraz wyników osiągniętych w II Edycji WIRL).
Po rozegraniu 20-sto rozdaniowych meczów w formule każdy z każdym w grupie, stanowiących
jeden etap, dokonane zostaną awanse na wyższy i spadki na niższy poziom rozgrywkowy. Po
określeniu składu nowych grup na każdym z poziomów rozegrany zostanie kolejny etap. Schemat
zakłada rozegranie trzech takich etapów w ramach III Edycji WIRL.
Po rozegraniu trzeciego etapu ustalona zostanie klasyfikacja końcowa będąca podstawą do
przyznania odpowiedniej liczby PKL-i.
Szczegóły organizacyjne i system rozgrywek zostaną przedstawione po zamknięciu listy zgłoszeń.
Zgłoszenia drużyn sporządzone na Formularzu zgłoszenia drużyny WIRL, prosimy przesyłać na
adres: WIRL.brydz@gmail.com w terminie do 12 marca br.
Nadzór nad rozgrywkami sprawować będą: Marcin Bonawenturczak & Robert Ciesielski.
Uwaga! Uprawnieni do gry są zawodnicy z opłaconą składką zawodniczą PZBS na 2021 rok.
Na każdym etapie ligi co najmniej połowę zawodników w każdej drużynie muszą stanowić
zawodnicy zarejestrowani w Wielkopolskim ZBS.
Opłata startowa do III Edycji WIRL pozostaje bez zmian i wynosi 60,00 PLN.
Dane konta do wpłat (proszę wskazać nazwę drużyny oraz cel wpłaty):
Wielkopolski Związek Brydża Sportowego, ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań
Nr rachunku 73 2130 0004 2001 0235 3373 0001 (Volkswagen Bank Polska SA)

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd WZBS

Formularz zgłoszenia drużyny WIRL
III Edycja
Nazwa drużyny:
Kapitan drużyny – dane
Imię i nazwisko:
Adres mailowy:
kontaktowe dostępne
wyłącznie dla kapitanów
drużyn uczestniczących
w rozgrywkach WIRL
Zawodnicy: PID Cezar
Nazwisko i imię
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Suma 6
Wysłać na maila:
najw. WK
WIRL.brydz@gmail.com

Telefon:

WK

„Nick” BBO

WZBS

