
Komunikat początkowy do rozgrywek III Ligi 

 w Zachodniopomorskim Związku Brydża Sportowego 2015/2016  

Zasady ogólne 

1. Na podstawie Regulaminu DMP (rozdz.3 pkt.4) WGiD ZZBS informuje, 

że uprawnione do gry w III lidze w sezonie 2015/16 są drużyny, których wykaz podany jest w 

ZAŁĄCZNIKU 1. 

2. Rozgrywki odbywać się będą w Kompleksie Rekreacyjno - Sportowym Fala - Zespół 

Szkół nr 1 w Goleniowie, ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów 

3. Terminy zjazdów:  

o zjazd 1 – 17–18 października 2015 – RR (5 meczów) 

o zjazd 2 – 14–15 listopada 2015 – RR (5 meczów) 

o zjazd 3 – 12–13 grudnia 2015 – RR (5 meczów) 

o zjazd 4 –   9–10 stycznia 2016 – RRR (5 meczów) 

o zjazd 5 – 30–31 stycznia 2016 – RRR (5 meczów) 

o zjazd 6 – 27–28 lutego 2016 – RRR (5 meczów) 

4. Prawo gry w drużynie mają zawodnicy  

o zgłoszeni do rozgrywek (pkt. 6) 

o z opłaconą składką, przy czym:  

1. Jeżeli zawodnik nie ma zapłaconej składki za rok 2015, to składka  

za rok 2016 musi być zapłacona przed pierwszym meczem granym przez tego 

zawodnika. 

2. Jeżeli zawodnik ma zapłaconą składkę za rok 2015, to składka za rok 2016 

musi być zapłacona przed pierwszym meczem granym przez tego zawodnika 

w roku 2016 

3. Udział w meczu zawodnika bez opłaconej składki zawodniczej  

wg warunków w pkt. 4 a, b grozi przegraną jego drużyny bez walki 

(walkower). 

5. Opłata startowa (wpisowe) wynosi 1300 zł od drużyny i powinna być wpłacona  

na konto ZZBS 59 2490 0005 0000 4500 7555 0482 do 25 września 2015. 

6. Zgłoszenie drużyny odbywa się do 5 września 2015 

7. Nieterminowe zgłoszenie lub nieterminowe wniesienie opłaty startowej może spowodować 

utratę prawa startu w III lidze. 

8. Szczegółowy terminarz „kto z kim” opublikowany zostanie po zamknięciu okresu rejestracji 

drużyn. 

9. Odpowiedzialnym z ramienia biura ZZBS za organizację III ligi jest kol. Damian Ćwirko 

damian.cwirko@gmail.com, kol. Grzegorz Rybacki zzbs@autograf.pl,  

 

Zasady sportowe 

1. Runda zasadnicza rozgrywek systemem „każdy z każdym” (round-robin - RR), mecze 

(2x10) rozdań – na wspólnych rozdaniach z prowadzoną punktacją Butlera w trzech 

zjazdach po 5 meczów. 

2. Po zakończeniu rundy zasadniczej nastąpi runda finałowa rozgrywek „każdy  

z każdym” – rewanże (RRR) na wspólnych rozdaniach z prowadzoną punktacją 

Butlera w trzech zjazdach po 5 meczów – dotychczasowy  bilans punktów VP  

i kar pozostaje bez zmian. 
3. Drużyna, która zajmie po rundzie rewanżowej 1 miejsce awansuje do II Ligi. 

http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp
http://www.pzbs.pl/1liga#p6
mailto:zzbs@autograf.pl


4. Liczba drużyn, które spadną do Ligi Okręgowej uzależniona jest od liczby drużyn spadających 

z II Ligi.  

o Gdy z II Ligi nie spadnie żadna drużyna z województwa zachodniopomorskiego  

- do Ligi Okręgowej spadną 3 drużyny 

o Gdy z II Ligi spadnie 1 drużyna z województwa zachodniopomorskiego  

- do Ligi Okręgowej spadną 4 drużyny 

o Gdy z II Ligi spadną 2 drużyny z województwa zachodniopomorskiego  

-  do Ligi Okręgowej spadnie 5 drużyn 

o Gdy z II Ligi spadną 3 drużyny z województwa zachodniopomorskiego  

- do Ligi Okręgowej spadnie 6 drużyn 

5. Ostateczna klasyfikacja wraz z naliczeniem punktów klasyfikacyjnych zostanie 

opublikowana po rozegraniu wszystkich meczów. 

6. W rozgrywkach obowiązują przepisy „Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski” 

oraz przywołanych tam innych regulacji; w szczególności: „Regulaminu Zawodów 

Brydża Porównawczego PZBS", „Polityki systemowej PZBS". 

Postanowienia końcowe 

1. Klasyfikacja Butlera będzie prowadzona podczas wszystkich zjazdów III Ligi. 

2. Niniejszy komunikat jest uzupełnieniem do: 

o Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski, 

o Regulaminu rozgrywek drużynowych ZZBS. 

3. Kapitanowie drużyn są zobowiązani do zapoznania swoich zawodników ze wszystkimi 

przepisami dotyczącymi rozgrywek ligowych.  

4. Sędziowie są zobowiązani do przygotowania (i zakomunikowania przed rozpoczęciem gry) 

zasad porządkowych wynikających z Prawa Brydżowego oraz Regulaminów 

i konsekwencji z tym związanych. 

5. Zarząd ZZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań 

finansowych może nie zatwierdzić lub odsunąć drużynę od uczestnictwa w Lidze 

w każdej fazie rozgrywek 

6. Interpretacja przepisów niniejszego Komunikatu przysługuje Zarządowi ZZBS 

(-) Damian Ćwirko 

 

Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny ZZBS 

  

http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp
http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/610-polityka-systemowa


Załącznik 1 

1. UZROWISKO Połczyn Zdrój (spadek z II ligi) 

2. ASKO – TECH Szczecin (spadek z II ligi) 

3. AMATOR Szczecin  

4. FAXTEL Koszalin 

5. GEOTECH Stargard 

6. GUSTAW SECURITAS Szczecin  

7. KLUB PICKWICKA Szczecin 

8. POD WIEŻĄ Szczecin   

9. POMORZANIN Nowogard  

10.  RYSIE Szczecin 

11.  WKBS Choszczno (utrzymanie po barażu) 

12.  ENTUZJAŚCI Szczecin (awans z LO) 

13.  FLOTA II Świnoujście (awans z LO) 

14.  GENESIS Szczecin (awans z LO) 

15.  KOTWICA  Kołobrzeg (awans z LO) 

16.  BLOTKA Goleniów (awans z LO po barażu) 

 


