
Uchwała nr 9 /2015 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 26 stycznia 2015 

roku  

w sprawie rozgrywek eliminacyjnych do Mistrzostw Polski Par  

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

 

§ 1. 

1. Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego przyjmuje zasady 

i tryb rozgrywania turniejów eliminacyjnych oraz Finału Regionalnego do 

Mistrzostw Polski Par w 2015 roku określonych w Regulaminie stanowiącym 

załącznik do Uchwały. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie od 30 stycznia 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 09.2015 

 

Mistrzostwa ZZBS Par Open 2015 

Regulamin 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Finał Wojewódzki ma na celu wyłonienie mistrzów ZZBS - 2015 oraz jest eliminacją do 

58. Otwartych Mistrzostw Polski Par Open – 2015. 

2. Finał Wojewódzki rozegrany zostanie 14 marca br. w Szczecinie  

w Restauracji Ceremonia przy ul. Janickiego, o godz. 10.00. 

3. Finałowa rywalizacja zostanie przeprowadzona systemem pełnego kojarzenia par, po 

wyłonieniu czołowej 12. Zanim do niej dojdzie - w tym samym dniu zostanie 

przeprowadzony 30-rozdaniowy półfinał, a następnie 24 najlepsze duety zostaną podzielone 

na dwie grupy, które powalczą systemem każdy z każdym o miejsca: 1-12 - I grupa. 13-24 - 

II grupa, z zaliczeniem połowy dotychczasowego dorobku. Drużyny, które zajmą miejsca 25-

35 w półfinale kończą turniej z dotychczasowym dorobkiem. 

4. W Finale Wojewódzkim mają zastosowanie: MPB, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka 

Systemowa PZBS. 

5. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny i od jego decyzji nie ma odwołania. 

6. Zwycięska para zdobędzie tytuł Mistrzów ZZBS Par Open, 2-ga i 3-cia w kolejności 

Wicemistrzów ZZBS Par Open. 

7. Dwie zwycięskie pary zostaną zgłoszone do organizatorów Finału Centralnego – 2015 i 

rozpoczną swój start od ćwierćfinału. Organizatorem Finału Centralnego jest PZBS, Finału 

Wojewódzkiego w Zachodniopomorskim - ZZBS, współorganizatorem - kierownictwo 

Restauracji Ceremonia. 

§ 2. 

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia par 



1. W Finale Wojewódzkim mogą brać udział jedynie członkowie ZZBS zarejestrowani na 

rok 2015. 

2. W Finale Wojewódzkim mają prawo wystartować:  

- Mistrzowie ZZBS 2014 tj. Damian Wroński i Maciej Chrobot, 

- 33 pary z eliminacji rejonowych, 

- para wystawiona przez współorganizatora – ZZBS, 

- para wystawiona przez współorganizatora Finału Wojewódzkiego - (gospodarza obiektu). 

3. Potwierdzenie udziału każdej pary telefonicznie do Biura ZZBS lub mailem do 11 marca 

do godz. 12:00  

§ 3. 

Miejsca i terminy eliminacji 

Eliminacje odbędą się w lutym w ramach turniejów cyklicznych. Zawodnicy mają prawo startu 

w dowolnie wybranym przez nich zawodach. Nawet po kilka razy (jednak każdorazowo 

pobierana będzie od nich opłata za udział w eliminacjach). Każdy ośrodek może 

zorganizować dowolną liczbę turniejów w celu wyłonienia reprezentantów swojego regionu. 

1. Szczecin – 10 par, 

2. Stargard – 3 pary, 

3. Świnoujście – 2 pary, 

4. Goleniów – 2 pary, 

5. Świdwin – 3 pary, 

6. Kołobrzeg - 2 pary, 

7. Koszalin - 4 pary, 

8. Police - 2 pary, 

9. Szczecinek - 3 pary, 

10. Międzyzdroje - 2 pary. 

Eliminacja uzupełniająca: Szczecin - 5 marca (tylko w przypadku niedoboru uczestników) 



§ 4. 

Warunki uczestnictwa, awanse i sprawy finansowe 

1. Warunkiem uczestnictwa w eliminacji jest deklaracja udziału w finale i wniesienie 

dodatkowej opłaty 5,- zł od zawodnika. 

2. Do Finału Wojewódzkiego może zostać zakwalifikowana para, która osiągnęła wynik w 

turnieju eliminacyjnym minimum 54% (nie dotyczy eliminacji uzupełniających). 

3. Liczba par uprawnionych do awansu w danym turnieju eliminacyjnym  uzależniona jest od 

liczby zgłoszonych par - na każde zgłoszone 3 pary przypada jedno miejsce ( np. zgłoszone 

4 pary - 2 miejsca awansowe ) przy spełnieniu warunku z § 4. pkt. 2 . 

4. Dodatkowe opłaty przekazane będą do ZZBS w ramach cyklicznych rozliczeń za turnieje. 

5. Awans uzyskują zadeklarowane pary w liczbie jaka przysługuje danej miejscowości. 

6. Organizatorzy w/w eliminacji przekażą wyniki turnieju do ZZBS do 4 marca br.  

z zaznaczeniem liczby par zdeklarowanych oraz wykaz par awansujących do Finału 

Wojewódzkiego (uprawnionych). 

7. W oparciu o wykazy par uprawnionych na stronie związkowej http://www.zzbs.pl/ 

publikowana będzie lista uczestników Finału Wojewódzkiego. 

8. Nie dopuszcza się zmian w składach par z eliminacji. 

9. W wyjątkowym przypadku Zarząd ZZBS ma prawo do powołania dodatkowych par celem 

zrównoważenia schematu zawodów finałowych spośród par biorących udział w eliminacjach 

lub innych, lecz w tym drugim przypadku nie będą one brane pod uwagę przy wyłanianiu 

reprezentantów na ogólnopolski finał. 

10. Opłaty startowe w Finale wynoszą 30 zł od zawodnika. 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. W Finale Wojewódzkim nie będzie nagród pieniężnych. Dochód będzie przeznaczony na 

pokrycie kosztów organizacyjnych oraz dofinansowanie kosztów udziału dwóch czołowych 

par w Finale Centralnym.. 

2. Dwóm parom delegowanych do Finału Centralnego gwarantuje się zwrot: wpisowego, 

podróży, diety i częściowo ryczałtu za ewentualne noclegi wg następującego schematu: 

http://www.zzbs.pl/


- I para - dofinansowanie w kwocie 800 zł, 

- II para - dofinansowanie w kwocie 600 zł, 

3. Administrator ZZBS naliczy punkty klasyfikacyjne (aPKL) wg Regulaminu 

Klasyfikacyjnego. Mistrzowie powinni otrzymać 80 aPKL-i, kolejne pary z obniżką o 4, 

tak więc aPKL-e będą przyznawane również parom rywalizującym w Finale B.  

4. Interpretacja przepisów niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ZZBS. 

 

 

 


