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Poznań, dnia 19 stycznia 2022 r. 

 
REGULAMIN MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI NA ZAPIS MAKSYMALNY 2022/23 
 

ORGANIZATOREM ROZGRYWEK JEST 
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Na Mistrzostwa składa się cykl turniejów eliminacyjnych zakończony finałem.  
2. Eliminacje odbędą się w terminach od lutego 2022 do lutego włącznie 2023 (13 

miesięcy). 
3. Koordynatorami rozgrywek są: Marcin Bonawenturczak, Grzegorz Samol, Marek 

Wojciechowski. 
4. Turnieje eliminacyjne organizują lokalni organizatorzy – osoby fizyczne, kluby lub 

inne podmioty. 
5. Organizator nie odprowadza żadnych składek na finał wojewódzki z wyjątkiem 

opłat za PKL oraz opłaty do „Pajączka”. 
6. Obowiązują przepisy określone w Międzynarodowym Prawie Brydżowym, 

Regulaminie Zawodów Brydża Sportowego PZBS i innych regulaminach PZBS 
oraz uregulowania szczegółowe, ustalone przez lokalnego organizatora, o ile nie 
stoją w sprzeczności z niniejszym regulaminem.  

II. TURNIEJE ELIMINACYJNE. 
1. Turnieje eliminacyjne będą rozgrywane na jednakowych rozdaniach, z 

wykorzystaniem systemu „Pajączek” w pierwszym tygodniu kalendarzowym 
każdego miesiąca tj. 01-07 każdego miesiąca. 

2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą na terenie Wielkopolski w lokalizacjach 
podanych przez lokalnych organizatorów.  Informacje o lokalizacjach turnieju 
eliminacyjnego będą podawane na stronie internetowej WZBS w zakładce – 
kalendarz. Każdy organizator może przedstawić do kalendarza, w jednej 
lokalizacji (miejscowość) jeden turniej w miesiącu (poniedziałek – piątek) 

3. Listę turniejów zgłoszonych do Mistrzostw zatwierdza Zarząd WZBS. Wniosek o 
zgłoszenie lub odwołanie zgłoszenia turnieju do Mistrzostw należy składać do 
Grzegorza Samola (mail: grzegorzs162@wp.pl) przynajmniej 7 dni przed 
terminem danego turnieju eliminacyjnego. W uzasadnionych przypadkach 
Koordynator może wymagany termin 7-dniowy skrócić. Organizator turnieju 
lokalnego może zgłosić terminy wszystkich turniejów dla całego cyklu podając 
daty, godzinę, miejsce gry. 
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4. Wyniki ogólnopolskie z „Pajączka” będą podstawą osobnej klasyfikacji 
długofalowej, bez wyodrębniania wyników województwa wielkopolskiego. 
Minimalna ilość rozdań w turnieju wynosi 26. 

5. Do klasyfikacji długofalowej każdemu zawodnikowi będzie wliczanych 
najlepszych 13 wyników z turniejów eliminacyjnych. 

6. Aktualna klasyfikacja będzie przedstawiana na stronie internetowej WZBS. 
Będzie to suma punktów procentowych zdobytych w turniejach, zgodnie z 
punktem II.5.  

7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych: o wyższym miejscu decyduje niższe miejsce w 
klasyfikacji „Cezar” zawodników zainteresowanych.  

8. Wszystkie turnieje eliminacyjne mają rangę turniejów okręgowych.  
9. W przypadku ustalenia przez PZBS na grudzień 2022 terminu rozegrania 

Mistrzostw Polski Par na Maksy, Zarząd WZBS skróci termin rozgrywania 
eliminacji, proporcjonalnie zmniejszy ilość turniejów liczonych w długiej fali, a 
finał przeprowadzi jesienią 2022.  

10. Z eliminacji zwolnieni są zawodnicy zrzeszeni w PZBS reprezentujący WZBS, 
którzy w ostatnim dostępnym rankingu PZBS (III/2022 lub IV/2022 w zależności 
kiedy będzie grany finał krajowy) zajmują miejsca 1-200. Mogą oni tworzyć pary 
w obrębie zwolnionych zawodników lub z  tymi, którzy  zakwalifikowali się           
z eliminacji wojewódzkich. 

 
III. FINAŁ 

1. Turniej finałowy (marzec 2023) rozegrany zostanie w jednej lokalizacji, która 
zostanie podana w terminie późniejszym.  

2. Data finału zostanie podana w kalendarzu WZBS 
3. Finał będzie miał rangę turnieju regionalnego. 
4. W finale wystartuje pierwszych 16 zawodników klasyfikacji długofalowej turniejów 

eliminacyjnych z partnerami wybranymi spośród zawodników klasyfikacji 
długofalowej uczestniczących w przynajmniej pięciu turniejach eliminacyjnych lub 
z zawodnikami z punktu -  II.10 oraz pary  zwolnione z eliminacji. 

5. W przypadku, gdy potencjalni finaliści: potwierdzą start w finale w jednej parze 
lub zrezygnują z udziału w finale prawo zagrania w finale otrzymują kolejni 
zawodnicy klasyfikacji długofalowej. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zakwalifikowania   pary rezerwowej(kolejnej w klasyfikacji cyklu) dla parzystej 
liczby uczestników Finału.  

6. W razie nieprzybycia na czas zawodnika/zawodników z pary uprzednio 
zgłoszonej do finału dopuszcza w pierwszej kolejności zastępstwo zawodnika do 
niekompletnej pary, a w następnej kolejności dopuszcza się udział w finale 
kolejnej pary z klasyfikacji długofalowej pod warunkiem, że zawodnik stanowiący 
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zastępstwo w parze oraz każdy zawodnik z pary dopuszczonej do finału w 
miejsce pary wycofanej z finału uczestniczył co najmniej w pięciu turniejach 
eliminacyjnych.   

7. W finale każda para z każdą rozegra po 3 rozdania.  
8. W finale prowadzi się wyłącznie klasyfikację par, która stanowić będzie końcową 

klasyfikację cyklu. Zwycięzcy finału otrzymują tytuł MISTRZÓW WIELKOPOLSKI 
PAR NA ZAPIS MAKSYMALNY a pary zajmujące 2. i 3.miiejsce – odpowiednio I 
i II WICEMISTRZÓW. 

9. Pary w finale otrzymują carry-over (c/o) Będzie to 1% sumy zdobytych punktów 
procentowych w cyklu, podzielona przez ilość turniejów objętych klasyfikacją. 
Para w finale otrzymuję c/o jako średnią sumy obu zawodników.  

10. Na wynik finału składa się wynik turnieju finałowego + c/o (w %) 
11. WZBS przewiduje nagrody w klasyfikacji rocznej oraz turnieju finałowego. 
12. Wpisowe do Finału wynosi 45 PLN od zawodnika. 
13. Nagrody finansowe w finale: I miejsce 400 PLN, II miejsce 300 PLN, III miejsce 

200 PLN.  
14. Pula nagród pochodząca z wpisowego za finał zostanie powiększona. WZBS 

dodatkowo przeznaczy kwotę 2000 zł na nagrody i organizację finału.  
15. Główne nagrody stanowią dofinansowania dla zwycięskich par, wyjazdu na 

Mistrzostwa Polski Par na Maxy do kwoty 700-400-200 zł. W razie rezygnacji      
z wyjazdu nagroda w postaci dofinansowania przepada i nie jest w żadnej formie 
wypłacana. 
 

Zarząd WZBS 
 


