REGULAMIN
ROZGRYWEK BRYDŻOWYCH
Sekcji Brydża Sportowego KS “GWARDIA” Wrocław
organizowanych w Klubie Seniora Rady Osiedla “KUŹNIKI”
we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej 19/21

I. Rodzaje rozgrywek:
1. Turnieje par:
Turnieje par organizowane przez Sekcję Brydża Sportowego KS
“GWARDIA” są turniejami ZAMKNIĘTYMI w randze
OKRĘGOWYCH TURNIEJÓW PAR (współczynnik RT=2)
Turnieje odbywają się CYKLICZNIE w poniedziałki i piatki.
Uczestnicy turniejów par otrzymują punkty klasyfikacyjne zgodnie
z aktualnie obowiązującym Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS.
W każdy drugi poniedziałek miesiąca turniej rozgrywany jest wg zasad
ujętych w Regulaminie Korespondencyjnych Mistrzostw Polski.
Wszystkie turnieje jeśli pozwolą na to warunki, uczestniczą w
programie BRIDGE SPIDER. Bezpośrednio po zakończeniu turnieju
wyniki są umieszczane na stronie “PAJĄCZKA” i porównywane z
rezultatami par z innych ośrodków uczestniczących w programie.
2. Mecze towarzyskie:
Na polecenie kierownictwa Sekcji lub przy małej frekwencji (poniżej 6 par)
sędzia może zarządzić mecz towarzyski 32-rozdaniowy.
Zawodnicy obecni w Klubie tworzą dwie drużyny: jedną 4 osobową
i jedną 4-6 osobową, ustalają ich nazwy i wyznaczają kapitanów.
W nazwie co najmniej jednej tak utworzonej drużyny powinien występować
człon “Gwardia” lub nazwa sponsora brydżowej drużyny gwardyjskiej.
Składy osobowe drużyn nie muszą się pokrywać ze zgłoszonymi do rozgrywek DMP. W skład każdej z drużyn mogą wchodzić zawodnicy Sekcji
Brydża Sportowego KS “GWARDIA” oraz inne osoby w tym niezrzeszone.
Suma WK zawodników obu drużyn powinna być zbliżona.
Ilość tak zarządzonych meczy nie może przekroczyć 10% liczby turniejów
par rozegranych w ciągu roku kalendarzowego.
Uczestnicy meczy otrzymują punkty klasyfikacyjne zgodnie z aktualnie
obowiązującym Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS.

II. Organizator.
Organizatorem rozgrywek jest Sekcja Brydża Sportowego KS “Gwardia”.
Z ramienia Zarządu Sekcji organizatora reprezentuje Dariusz Marczak.
III. Uczestnicy rozgrywek:
1) Warunkiem udziału w rozgrywkach jest nie budzący wątpliwości
stan trzeźwości uczestnika.
2) Uczestnikami turnieju mogą być osoby:
- członkowie Klubu Sportowego “Gwardia” Wrocław, z opłaconą
składką członkowską na bieżący rok kalendarzowy;
(przynależność do Sekcji Brydża Sportowego nie jest równoznaczne
z członkostwem w KS “Gwardia”)
- mieszkańcy Osiedla “KUŹNIKI” i zaproszeni przez Radę tego
Osiedla,
które wniosły opłatę wpisowego zgodnie z pkt VII. Regulaminu.
Organizator może dopuścić do uczestnictwa inne osoby. Z uwagi na
charakter turnieju decyzję o dopuszczeniu zawodnika nie spełniającego
warunku wymienionego w p. III.2 podejmuje Organizator (w jego
imieniu Sędzia).
3) Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do turnieju podejmuje Organizator
(a w jego imieniu sędzia).
4) Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
IV. Miejsce i czas organizacji rozgrywek:
Rozgrywki są organizowane w Klubie Seniora Rady Osiedla “Kuźniki”
we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej 19-21; początek godz. 17,00
Zapisy przyjmowane są od 16,30.
V. Zasady rozgrywania turniejów par:
1) Turnieje poniedziałkowe:
rozgrywanych jest od 24 do 33 rozdań (w turniejach zgłoszonych do
programu „PAJĄCZEK 26-30 rozdań; w Korespondencyjnych
Mistrzostwach Polski 30-33 rozdania) a wyniki liczone są na zapis
maksymalny.
2) Turnieje piątkowe: uczestnicy rozgrywają mecze 3 - 6 rozdaniowe
przy założeniu, że ilość granych rozdań (minimum po 3 rozdania
w każdej rundzie) będzie wynosić od 24 do 30 ( w turniejach
zgłoszonych do „PAJĄCZKA” 27-30 rozdań);

3) W zależności od ilości rozdań w meczu uzyskany wynik w IMP-ach
przelicza się na VP w skali 20:0 zgodnie z oficjalnymi tabelami
przeliczeniowymi (ułamkowymi) PZBS.
4) W przypadku 3 zapisów wyniki turniejów liczone są na zapis maksymalny według tabeli przeliczeniowej dla 3 zapisów (tabela jedenastozakresowa - średnia z rozdania 20 - 20 - 20).
5) Przewiduje się 8 minut na rozegranie 1 rozdania.
Sędzia może ukarać parę winną przekroczenia tego czasu.
6) Wyniki turnieju, o ile nie zajdą istotne przeszkody, będą ogłoszone
bezpośrednio po zakończeniu gry. Wyniki uznaje się za OFICJALNE po
upływie 15 minut od jego zakończenia.
7) Wyrównania i kary w turniejach na IMP-y:
a/ para, która bez własnej winy nie rozegrała meczu otrzymuje średnią z
wyrównaniem +2 VP bez względu na ilość rozdań w meczu.
b/ para, która bez własnej winy nie rozegrała rozdania otrzymuje za
każde takie rozdanie średnią z wyrównaniem +3 IMP co odpowiada
+0,67 VP w meczu trzyrozdaniowym (nie więcej jednak niż +2 VP
w jednym meczu).
c/ rodzaje kar:
* upomnienie (za pierwsze drobne wykroczenie)
* kara porządkowa (za mniejsze wykroczenia)

- 0,25 VP

* kara zwyczajna (m.in.. za powtarzające się
spóźnienia lub przekraczanie czasu gry)

- 0,5

VP

* kara maksymalna (m.in. za spowodowanie średniej)

- 1,0

VP

* odsunięcie od gry: kary wg §37 Regulaminu Zawodów 2005
Nałożone kary sumują się i są odliczane od wyniku końcowego pary
wykraczającej.
8) Kary i wyrównania w turniejach na MAX-y:
Zgodnie z §§ 39 – 41 Regulaminu Zawodów.
9) Kolejność lokat:
O zajętym miejscu decyduje suma zdobytych punktów meczowych (VP),
a w przypadku równej ilości VP wynik bezpośredniego spotkania;
Jeśli pary nie grały przeciwko sobie i przy remisie w VP - przewiduje
się miejsca dzielone (w turnieju na MAX-y - analogicznie).

VI. Punktacja długofalowa:
Do punktacji długofalowej zalicza się wszystkie turnieje w tym
turnieje Korespondencyjnych Mistrzostw Polski (id turnieju DS/67)
1) Indywidualna punktacja długofalowa prowadzona jest w cyklach
kwartalnych (pierwszy cykl styczeń – marzec a ostatni październik
– grudzień);
2) Za uczestnictwo w turnieju każdy zawodnik otrzymuje punkty
długofalowe (PDF) – za ostatnie miejsce 1 PDF ze zwyżką o 1 za
każdą wyższą pozycję a za zajęcie trzech pierwszych miejsc
uczestnicy otrzymują dodatkowo odpowiednio 3, 2 i 1 punktów
długofalowych;
3) Do długiej fali brutto wliczane są wszystkie turnieje.
4) Do długiej fali netto nie wlicza się do 6 najgorszych wyników tak,
by do policzenia klasyfikacji końcowej pozostało nie mniej niż
15 turniejów.
5) W punktacji długofalowej NETTO ustala się 5 nagród podstawowych
i dodatkowo 4 nagrody specjalne obliczonych wg klucza
10-8-6-5,5-5-2,5-2-2-2 (kwota przeznaczona na nagrody dzielona na
43 i mnożona przez współczynnik za zajętą lokatę z zaokrągleniem do
pełnej złotówki), bez względu na średnią ilość par w poszczególnych
turniejach.
6) Nagrody podstawowe otrzymują zawodnicy, którzy zajęli pięć
pierwszych miejsc w punktacji długofalowej netto.
7) Pierwsza z nagród specjalnych (S1)przeznaczona jest dla najlepszego
zawodnika - członka Sekcji Brydża Sportowego KS “Gwardia”
Wrocław bez względu na WK i kategorię;
8) Dwie kolejne nagrody specjalne (S2 i S3) przeznaczone są dla
zawodników , którzy spełniają co najmniej jeden z warunków:
a. posiada WK nie większy niż 2,0;
b. jest kobietą bez względu na przynależność klubową (pod
warunkiem, że w punktacji sklasyfikowano co najmniej 3 kobiety),
c. jest juniorem (młodzikiem) bez względu na przynależność
klubową;
d. jest członkiem Sekcji Brydża Sportowego KS “Gwardia” Wrocław
9) Ostatnią z nagród specjalnych (S4) otrzymuje uczestnik turniejów
który spełnia co najmniej jeden z warunków:
a. posiada WK nie większy niż 2,0;
b. jest kobietą (pod warunkiem, że w punktacji sklasyfikowano co
najmniej 3 kobiety),

c. jest juniorem (młodzikiem)
10) Nagrody podstawowe i specjalne NIE KUMULUJĄ SIĘ.
11) Żaden z turniejów nie decyduje o podziale miejsc przy tej samej ilości
uzyskanych PDF-ów. Przy takim samym wyniku nagrody ulegają
podziałowi (zawodnik otrzymuje średnią arytmetyczną sumy przyznanych nagród).
VII. Sprawy finansowe.
1) Warunkiem udziału w Okręgowych Turniejach Par i turniejach KMP
jest opłacenie wpisowego i dopłat.
Wpisowe do Okręgowego TP wynosi:

WPISOWE:

niezrzeszeni

normalna (członek PZBS)

12,- zł

9,- zł

ulgowa (członek PZBS)
6,- zł

dopłaty obowiązkowe:
- na Klub Osiedlowy
2.- zł
2,- zł
2,- zł
- na Długą Falę
2,- zł
2,- zł
2,- zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
16,- zł
13,- zł
10,- zł

Do opłaty ulgowej uprawnieni są wyłącznie członkowie PZBS z opłaconą
składką członkowska na bieżący sezon (decyduje wpis do legitymacji
PZBS).
2) Obowiązkowe dopłaty dodatkowe do wpisowego w Okręgowego TP:
- wpłata na rzecz Klubu Osiedlowego w wysokości 2 zł od każdego
zawodnika (Klub Osiedlowy może zwolnić z tej dopłaty wskazane
osoby);
- dopłata na FUNDUSZ DŁUGOFALOWY - 2 zł od zawodnika
3) Organizator może dopuścić do gry zawodnika bez wpisowego pod
warunkiem, że w danym miesiącu kalendarzowym opłacił wpisowe
do co najmniej jednego turnieju (nie licząc KMP).
Zawodnik dopuszczony do gry bez wpisowego nie partycypuje w żadnych
nagrodach pieniężnych, a część nagrody przypadająca na niego zasila
Fundusz Organizatora.
Odstąpienie od wpisowego nie oznacza zwolnienia z wpłaty na rzecz
Klubu Osiedlowego.
Uczestnicy Korespondencyjnych Mistrzostw Polski wnoszą pełną opłatę.
4) Uzyskany fundusz wpisowego do turnieju ulega podziałowi następująco:

a) Od 50 do 55% funduszu przeznacza się na nagrody (każdą nagrodę
zaokrągla się do kwoty parzystej. Organizator może zwiększyć pulę
nagród z funduszu pozostającego w jego dyspozycji);
b) 10% odprowadzana jest na konto DZBS (nie dotyczy turniejów KMP).
c) Pozostała część wpisowego stanowi Fundusz Organizatora. Organizator
ze swoich środków m.in. opłaca sędziego, ponosi koszty związane z
wynajęciem i sprzątaniem sali, dopłaca do nagród normalnych,
ustanawia i wypłaca nagrody dodatkowe, ponosi wszelkie koszty
związane z turniejami zgłoszonymi do programu BRIDGE SPIDER
(w tym koszty przelewów bankowych).
5) Wpisowe do Korespondencyjnych Mistrzostw Polski (turniej DS/67)
wynosi:
niezrzeszeni i normalna (członek PZBS)
WPISOWE:

7,- zł

ulgowa (członek PZBS)
5,- zł

dopłaty obowiązkowe:
- opłata startowa PZBS
6,- zł
3,- zł
- na Klub Osiedlowy
2,- zł
2,- zł
- na Długą Falę KS „Gwardia” 1,- zł
1,- zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
16,- zł
11,- zł

Do opłaty ulgowej uprawnieni są wyłącznie członkowie PZBS z opłaconą
składką członkowska na bieżący sezon (decyduje wpis do legitymacji
PZBS).
UczestnicyKorespondencyjnych Mistrzostw Polski wnoszą pełną opłatę.
6) Nagrody.
a) We wszystkich turniejach ustala się następujące rodzaje i ilości nagród
w zależności od ilości startujących par:
-

do 9 zgłoszonych par
od 10 do 17 par
od 18 par

-

przy zgłoszeniu 14 i więcej par dodatkowo 1 nagroda specjalna
dla najlepszej pary poza nagrodzonymi, która spełnia jeden
z warunków:

- 1 nagroda normalna
- 2 nagrody normalne
- 3 nagrody normalne

* żaden z zawodników pary nie posiada WK powyżej 2,0;
* jest parą mikstową lub kobiecą – przy startujących co najmniej
trzech takich parach;
* w skład pary wchodzi junior – uczeń członek PZBS

* w skład pary wchodzi zawodnik KS “Gwardia” bez względu na
posiadany WK;
oraz uzyskała wynik co najmniej 50% punktów możliwych do
zdobycia.
b) Wysokość nagród ustala się według klucza (orientacyjnie): 10–8–7–6.
Przy miejscach dzielonych para otrzymuje średnia arytmetyczną sumy
nagród.
c) Ewentualna dopłata do funduszu nagród ustalonych wg klucza 10-8-7-6
obciąża fundusz organizatora;
d) Kwotę przeznaczoną na nagrody w turniejach KMP określa punkt IX.5
Regulaminu
e) Nagrody wypłacane są po upływie terminu na składanie reklamacji i po
uznaniu wyników turnieju za oficjalne, nie wcześniej niż na kolejnym
turnieju
f) Nie odebrane nagrody po upływie 3 miesięcy od daty turnieju przechodzą
na Fundusz Organizatora.
6) Fundusz punktacji długofalowej:
a) pozostaje do czasu ostatecznego rozliczenia w dyspozycji sędziego;
b) od 50 do 65% funduszu przeznacza się na nagrody (patrz pkt VI ust. 5),
do 20% na Klub Osiedlowy KUŹNIKI. Pozostałością dysponuje
Organizator.
VIII. Sędziowanie rozgrywek:
1) Rozgrywki prowadzi sędzia z opłaconą licencją PZBS.
2) Sędziego na zawody wyznacza i opłaca Organizator.
3) W przypadku nieobecności wyznaczonego sędziego, jego obowiązki
przejmuje osoba określona w §7 pkt 3 Regulaminu Zawodów 2005
4) Sędzia zawodów m.in.:
- pobiera wpisowe i wypłaca nagrody
- liczy wyniki turniejów i oblicza, zgodnie z aktualnie obowiązującym
Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS, należne każdemu zawodnikowi
punkty klasyfikacyjne;
- jest odpowiedzialny za dostarczenia niezbędnych druków do prowadzenia
zawodów;
- sporządza dokumentację turnieju i przesyła wyniki poczta elektroniczną
do DZBS zgodnie z wytycznymi;

- ogłasza wyniki turniejów na stronie internetowej D. Marczaka:
http://www.brydzdm.cba.pl/
5) Każdy uczestnik turnieju na życzenie może otrzymać od sędziego wydruki
z wynikiem, historią swojej pary i ew. rozkłady kart z analizą;
IX. Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par:
1. Turnieje KMP są integralną częścią rozgrywek brydżowych Sekcji
Brydża Sportowego KS “Gwardia” Wrocław i mogą brać udział
wyłącznie osoby wymienione w pkt. III niniejszego Regulaminu.
2. Turnieje KMP (o identyfikatorze DS/67) rozgrywane są w każdy drugi
poniedziałek miesiąca według Regulaminu KMP obowiązującego
w danym roku kalendarzowym.
3. Z uwagi na skromne warunki lokalowe Organizator turnieju ogranicza
ilość startujących par do 22.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja u sędziego D. Marczaka
(telefonicznie lub SMS na nr 606-449-740 i 722 929 090; adresy
e-mail: dajam3@gmail.com, dajam3@wp.pl, dajam@interia.pl;
a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnicy otrzymują punkty klasyfikacyjne zgodnie z aktualnie
obowiązującym Regulaminem KMP.
5. Wysokość wpisowego do tego turnieju dla poszczególnych grup
uczestników zawiera p. VII.5 niniejszego a ilość i wysokość nagród jest
analogiczna jak w pozostałych turniejach
Na nagrody przeznacza się nie mniej niż 50% ale nie więcej niż 65%
kwoty wpisowego netto (bez opłaty startowej PZBS kosztów opłat
klubowych i funduszu DF Okręgowych Turniejów Par KS “Gwardia”.
6. Wszystkim uczestnikom KMP (id. turnieju DS/67) zalicza się punkty
długofalowe do punktacji długofalowej Okr. TP KS “GWARDIA”.
7. Wyniki turniejów (id. DS/67) publikowane są na prywatnej stronie
internetowej sędziego:
http://www.brydzdm.cba.pl/
X. Postanowienia końcowe.
1) Licytacja w turnieju odbywać się będzie przy użyciu kaset licytacyjnych
(bidding box), bez zasłon.
Jeśli będzie taka możliwość: sędzia przygotuje i powieli rozdania do gry,
a zapisy będą wprowadzane drogą elektroniczną.
2) W turniejach wolno stosować systemy licytacyjne określone w Polityce
Systemowej PZBS jako “zielone” i “niebieskie” oraz wszystkie systemy

licytacyjne stosowane przez zawodników KS “Gwardia”.
3) Karty konwencyjne:
- parom grającym systemem ZIELONYM zaleca się wypełnienie co najmniej
minikarty konwencyjnej;
- pary grające innymi systemami powinny posiadać widoczne dla
przeciwników 2 egz. karty konwencyjne lub/i pełny opis systemu;
- para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system
zielony;
- podczas podejmowania decyzji przez sędziego pary, które nie mają
karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność
między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako
wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji; para ta może również
otrzymać karę proceduralną.
4) Otwarcia losowe i odzywki psychologiczne:
- zabrania się otwierania licytacji z rękoma które, w uzgodnieniu z partnerem,
mogą mieć siłę mniejszą od 8 HCP i nie są dokładnie zdefiniowane;
- odzywki psychologiczne nie są zabronione, pod warunkiem ujawnienia
wszystkich uzgodnień partnerów;
- powtarzające się przez tę samą parę otwarcia losowe i odzywki
psychologiczne mogą być uznane przez sędziego jako szczególne
uzgodnienia partnerów i skutkować zastosowaniem odpowiedniego przepisu
MPB2007.
5) W Klubie Seniora, gdzie prowadzone są rozgrywki bryżowe oraz
sąsiedztwie Klubu, obowiązuje KATEGORYCZNY zakaz spożywania
napojów alkoholowych (w tym piwa). Wniesienie na teren Klubu
napojów alkoholowych może skutkować usunięciem z turnieju (meczu).
Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym papierosów
elektronicznych. Nie przewiduje się wydzielonego miejsca na palarnię.
6) Zachowanie się uczestników Turniejów:
- w czasie rozgrywania turniejów należy przestrzegać zasad fair play;
- po zauważeniu jakiejkolwiek nieprawidłowości przy stole należy
wezwać Sędziego. Samowolne poprawianie nieprawidłowości
i wymierzanie kar narusza przepisy 9, 10 i 11 MPB2007.
- należy wystrzegać się grubiańskiego, prostackiego i głośnego
zachowania, które narusza przepis 74 MPB2007 – “Właściwe
zachowanie i etykieta”.

Treść tego przepisu jest umieszczona na tablicy ogłoszeń brydżowych
w Klubie Osiedlowym.
7) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują
regulaminy i instrukcje Polskiego Związku Brydża Sportowego.
8) Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu lub nie spełniające
jego wymogów, nie będą dopuszczane do gry lub usuwane z Turnieju;
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
XI. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2016 r.
Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
XII. Regulamin opracowano w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla:
1* Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego we Wrocławiu
2* Organizatora
3* Klubu Rady Osiedla “KUŹNIKI”.
z up. Prezesa Sekcji Brydża Sportowego
KS “Gwardia” Wrocław
Dariusz Marczak
Regulamin został zatwierdzony na zebraniu
Zarządu DZBS w dniu 20.01.2016 r.

