
Uchwała nr 3 /2015 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 stycznia 2015 roku  

w sprawie rozgrywek cyklu Korespondencyjnych Mistrzostw Okręgu w 2015 roku  

Na podstawie § 25 pkt 3 Statutu ZZBS uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego przyjmuje zasady 

i tryb rozgrywania turniejów cyklu Korespondencyjnych Mistrzostw Okręgu w 

2015 roku określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 03/2015 

 

Regulamin Korespondencyjnych Mistrzostwa Okręgu 2015 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

1. Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego organizuje w roku 2015 cykl 

turniejów okręgowych pod nazwą "Korespondencyjne Mistrzostwa Okregu" (KMO) 

obejmującego 12 turniejów w cyklu rocznym. Do indywidualnej klasyfikacji 

długofalowej 

liczy się 10 najlepszych wyników. Podsumowanie cyklu KMO 2015 /rozdanie nagród/ 

odbędzie się podczas Turnieju Otwarcia ZZBS na początku 2016 r. 

2. Organizatorami turniejów KMO mogą być ośrodki, które organizują okręgowe 

turnieje cykliczne, włączone do kalendarza sportowego ZZBS. Organizator zapewnia 

sprzęt do gry tj. karty,  bidding boksy, salę itp., a ZZBS konsolidację wyników 

wojewódzkich oraz pomoc techniczną. 

3. Celem imprezy jest propagowanie regionu, zwiększanie integracji środowisk 

brydżowych oraz doskonalenie technik sędziowskich. 

 

4. Turnieje KMO odbywają się raz w miesiącu - w czwarty poniedziałek miesiąca,  

za wyjątkiem miesiąca grudnia. W grudniu 2015 r. turniej KMO rozegrany będzie w 2-gi 

poniedziałek tj. 14.12.2015 r.   

 

5. Wszystkie turnieje w ośrodkach muszą zostać rozegrane tego samego dnia z 

tolerancją rozpoczęcia turnieju do 60 minut, a wyniki z turnieju muszą zostać dostarczone 

dnia następnego do godziny 18.00.  

 



5. Komisarzem KMO z ramienia Związku jest kol. Damian Ćwirko – tel. 603 777 640; e-

mail: damian.cwirkoro@gmail.com  

§ 2 

Postanowienia organizacyjno- sportowe. 

 

1.  Organizatorzy turniejów KMO mają obowiązek przygotowania (powielenia) 

dostarczonych przez ZZBS rozkładów kart. W wyjątkowych sytuacjach, karty mogą powielić 

uczestnicy turnieju. Za powielenie otrzymują średni zapis bez wyrównania. 

 

2. Turnieje rozgrywane w zależności od ilości uczestniczących par 

w oparciu o schemat Howell'a, a zowodnicy będą mieli do rozegrania 33 rozdania, z których 

mają rozegrać min. 30 (mogą nawet 33). 

 

3. Komisarz KMO zobowiązany jest dostarczyć komplet drogowskazów stolikowych , jeżeli 

dany ośrodek zwróci się z prośbą do biura ZZBS. 

 

§ 3. 

Sprawy finansowe /nagrody, punktacja, odwołania itp./ 

 

1. Odpłatność za turnieje w 2015 r wynosi 4,- złote od 1-go zawodnika. 

 

2. Rozliczenie turniejów KMO w ramach ogólnego miesięcznego zestawienia opłat 

turniejowych, w którym wprowadzona jest pozycja „należność za KMO”, po odliczeniu 

wygranych. 

 Nagrody miesięczne wypłacają organizatorzy pomniejszając kwotę należną dla ZZBS. 

 

3. Koszty organizacji KMO w 2015 r. ustala się w wysokości 150,- złotych. 



 

4. Ustala się wygrane miesięczne za wyniki wojewódzkie: 

- 70 i mniej startujących par – 4 nagrody; 

- 71-90 par – 5 nagród; 

- 91 par i więcej – 6 nagród. 

5. Wysokość nagród: 

I – miejsce 70,- zł; 

II – miejsce 50,- zł; 

III – miejsce 40,- zł; 

IV – miejsce 40,- zł; 

V – miejsce 40,- zł; 

VI – miejsce 40,- zł; 

. W każdym turnieju liczone są punkty długofalowe wg. klucza: 1-miejsce ilość PDF 

równa jest ilości startujących par, a każde następne miejsce o 1 PDF mniej. Pierwsze 3 pary 

otrzymują dodatkowo 5 PDF za 1 miejsce; 3 PDF za 2 miejsce; 1 PDF za 3 miejsce. 

 Do punktacji rocznej dla każdego zawodnika będą zaliczone PDF zdobyte w 10-ciu 

najlepszych turniejach. 

 

7. PKL-e będą przyznawane w każdej sekcji jak za turniej lokalny zgodnie  

z regulaminem klasyfikacyjnym, a także za klasyfikację łączną jako wyniki turnieju 

wojewódzkiego /ranga turnieju: REGIONALNY/. 

 

8. Dokumentację turniejów lokalnych /spakowane pliki z Kopsa/ należy dostarczyć w 

ciągu 24 godzin do Komisarza KMO 2015 /wtorek/ pocztą elektroniczną na adres: 

biurozzbs@neostrada.pl z kopią do Komisarza KMO 2015: damian.cwirko@gmail.com 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się również przekazywanie wyników faksem 

na nr: (091) 489 15 32. 



 Do dokumentacji winien być dołączony wykaz kar i wyrównań oraz opis zapisów 

„średnich”. Koniecznie zaznaczyć należy przypadki rozegrania rozdania na niewłaściwych 

liniach! 

 

9. Nagrody za punktację końcową (10 najlepszych turniejów) 

Zarząd ZZBS gwarantuje nagrody pieniężne dla 6 najlepszych zawodników w łącznej 

punktacji długofalowej w wysokości minimalnej 100 zł za miejsce VI.Puchary lub ewentualnie 

medale za lokaty dzielone będą przyznane wg zasady: wyższe miejsce zdobywa zawodnik o 

niższym współczynniku WK, a gdy on jest równy-mniejsza liczba PKL. 

Nagrody finansowe za lokaty dzielone będą stanowiły średnią sumy dwóch kwot. 

Wysokość i liczba nagród może ulec zwiększeniu w zależności od zgromadzonego funduszu 

KMO lub pozyskania dodatkowych środków pieniężnych. 

 


