
Wielkopolski Związek Brydża Sportowego

Komunikat Początkowy
Do rozgrywek III Ligi Wielkopolskiej

W sezonie 2021/2022

1. Postanowienia ogólne
W III Lidze organizowanej w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego (WZBS)
wystartują drużyny wymienione poniżej w kolejności alfabetycznej:

1 brydz.pl

2 Cytryna Poznań

3 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań

4 Dąbrówka VII LO Poznań

5 Idealny Dach Poznań

6 IOR II Poznań

7 KB Gniezno

8 NZBS Credo Piła

9 Park Tenisowy

10 Platan Pleszew

11 Poznański Klub Brydżowy

12 PROSNA Kalisz

13 WKBS Września

14 Ziemowit Złotów

2. System rozgrywek

http://brydz.pl


Schemat rozgrywek został zmieniony w stosunku do poprzednich sezonów,
zwiększona została również liczba drużyn z 12 do 14.

1. Faza wstępna round-robin (oznaczenie RR) - mecze każdy z każdym 2 * 12
rozdań.
Po zakończeniu następuje podział na dwie grupy składające się z miejsc 1-6

(A) oraz 7-12 (B), drużyny z miejsc 13, 14 kończą sezon i zajmują odpowiednio 13 i
14 miejsce
Drużyny grupy (A) walczą o mistrzostwo
Drużyny grupy (B) walczą o utrzymanie

2. Po zakończeniu fazy RR obydwie grupy zagrają round-robin (mecze 24
rozdaniowe) na drużyny ze swojej grupy z zachowaniem punktów VP z fazy
RR. Drużyny z grupy A zajmują miejsca od 1 do 6, drużyny z grupy B od 7 do
12

3. Zasady spadku i awansu.
a. Mistrz III ligi uzyskuje prawo awansu bezpośredniego do rozgrywek II

ligi kolejnego sezonu. Wicemistrz może być uczestnikiem barażu o II
ligę.

b. Liczba spadków wyznaczona jest przez liczbę drużyn awansujących do
3 ligi

c. Awans do III ligi następnego sezonu.
Zwycięzca każdej z grup ligi okręgowej posiadającej co najmniej 6
drużyn awansuje do 3 ligi. W przypadku dużej liczby drużyn w jednej
grupie Zarząd może przyznać awans dla drugiego miejsca. Jeśli liczba
drużyn uprawnionych do awansu przekroczy 5 Zarząd może zarządzić
rozegranie zjazdu/baraży mającego wyłonić drużyny, które awansują.

3. Finanse

Opłaty startowe za udział w rozgrywkach należy wnieść na konto WZBS:
51 1090 2590 0000 0001 4770 9709 ( Santander Bank Polska SA )
Wielkopolski Związek Brydża Sportowego
ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań

Termin wniesienia opłaty drużynowej upływa przed datą pierwszego meczu.
Zarząd WZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań
może nie zatwierdzić drużyny lub odsunąć ją (lub zawodnika) od uczestnictwa w
lidze w każdej fazie rozgrywek.
Opłaty:

- Startowa za drużynę: 1050 zł



- Uwaga składki zawodnicze za rok 2022 zawodnicy powinni wpłacać do Klubu/
Stowarzyszenia do którego należą.

- Kaucja w przypadku odwołania 150 zł
- Drużyny, które w sezonie 2020-2021 brały udział w rozgrywkach 3 ligi mają

zniżkę w opłacie startowej w wysokości 150 zł.

4. Ustalenia na czas pandemii.
1. W przypadku choroby znacznej liczby zawodników, która uniemożliwiła

rozegranie zjazdu przez daną drużynę, mecze mogą zostać przełożone na
inny termin przy czym obowiązek organizacji spoczywa na drużynie przez
którą mecz nie został rozegrany.

2. W przypadku jeśli niemożliwe stanie się rozegranie dalszej części sezonu
organizator pozostawia sobie możliwość zakończenia sezonu w danym
momencie (VP za nierozegrane mecze danej fazy rozgrywek zostaną
przyznane w wysokości średniej liczby VP do tego momentu rozgrywek).

3. W przypadku jeśli ligi centralnie nie zostaną wznowione zajęcie 1 miejsca
może nie gwarantować awansu do II ligi.

5. Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek sprawuje Wydział Gier WZBS.
2. Klasyfikacja Butlera będzie prowadzona podczas zjazdów w miarę

możliwości.
3. Załącznikiem tego regulaminu jest kojarzenie do fazy RR. Informację

odnośnie terminów będzie wysyłana mailowo do kapitanów drużyn.
4. Sędziowie są zobowiązani do przygotowania (i zakomunikowania przed

rozpoczęciem gry) zasad porządkowych wynikających z prawa brydżowego
lub regulaminów oraz konsekwencji (np. kar porządkowych) z tym związanych
oraz zasad gry w czasie pandemii. Mogą poprosić o okazanie dowodu opłat
lub zgłoszenia zawodników, gdy zdarzenie miało miejsce krótko przed
zawodami.

5. Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw
Polski mają zawodnicy zgłoszeni (tj. ujęci w ewidencji CEZAR-a) do
rozgrywek danego sezonu w tej drużynie oraz opłaconą składką za rok 2022

6. W wyjątkowych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach losowych,
uznanych przez Wydział Gier WZBS za usprawiedliwiające nieobecność
drużyny na meczu lub jej spóźnienie, organizator WZBS może nakazać
rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacji rozegrania meczu po



zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nierozegranie meczu w
terminie wyznaczonym.

7. Interpretacja regulaminu i podjęcie decyzji w przypadkach nieokreślonych
należy do Organizatora.

6. Kontakty
1. Sędzia główny: Robert Ciesielski crstudio@tlen.pl
2. Organizator WZBS: Paweł Perz perz.pawel@gmail.com


