
Wstępny komunikat początkowy do rozgrywek 

Zachodniopomorskiej Ligi Okręgowej 

 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 Zachodniopomorskiej Lidze Okręgowej w sezonie 
2015/16 są drużyny, których zgłoszenie wpłynie w wyznaczonym terminie 
(patrz pkt. 6) 

2. Rozgrywki odbywać się będą: 

- grupa zachodnia – w Międzyzdrojach / Świnoujściu, Policach / Szczecinie, 

- grupa wschodnia – w Drawsku Pomorskim.   

3. Terminy zjazdów:  
o zjazd 1 – 17 października 2015 – (2 mecze), 
o zjazd 2 – 15 listopada 2015 – (2 mecze), 
o zjazd 3 – 12 grudnia 2015 – (2 mecze), 
o zjazd 4 – 10 stycznia 2016 – (2 mecze), 
o zjazd 5 – 30 stycznia 2016 – (2 mecze), 
o zjazd 6 – 14 luty 2016 – (2 mecze), 
o zjazd 7 – 28 lutego 2016 – (2 mecze), 
o zjazd 8 – 19 marca 2016 – (2 mecze), 
o zjazd 9 – 3 kwietnia 2016 – (2 mecze), i ewentualnie  
o zjazd 10 – 17 kwietnia  2016 – (2 mecze). 

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 700 zł od drużyny i powinna być wpłacona  
na konto ZZBS 59 2490 0005 0000 4500 7555 0482 do 5  października 2015 
roku. Ulgowej opłacie w wysokości 425 zł podlega każda kolejna drużyna 
zgłoszona  
do rozgrywek Ligii Okręgowej przez ten sam klub/stowarzyszenie. 

6. Zgłoszenie drużyny odbywa się do 25 września 2015 roku. 
7. Nieterminowe zgłoszenie lub nieterminowe wniesienie opłaty startowej może 

spowodować utratę prawa startu w Lidze Okręgowej. 

http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp
http://www.pzbs.pl/1liga#p6


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

9. Odpowiedzialnym z ramienia biura ZZBS za organizację Ligi Okręgowej jest 
kol. Damian Ćwirko damian.cwirko@gmail.com, kol. Grzegorz Rybacki 
zzbs@autograf.pl,  
 

Zasady sportowe 

11. W ZLO rozgrywać się będzie mecze 20 rozdaniowe /2×10/ wg obowiązującej 
tabeli międzynarodowych punktów meczowych /IMP/ oraz punktów 
zwycięskich /VP. Zdobyte  
w meczach VP sumują się i decydują o miejscu drużyny w tabeli rozgrywek. W 
przypadku jednakowej sumy VP o miejscu decydują wyniki meczów pomiędzy 
zainteresowanymi drużynami, a jeżeli suma VP jest równa, decyduje 
korzystniejszy bilans IMP. 

12. Ze względu na podział terytorialny rozgrywki ZLO prowadzone są w dwóch 
odrębnych grupach A i B. 

13. Drużyny rozgrywają mecz i rewanż każda z każdą w obrębie swojej grupy. 
14. Po zakończeniu sezonu drużyny, które zajęły miejsca 1-2 w grupach A i B na 

koniec rozgrywek ZLO uzyskują bezpośredni awans do III Ligi. 
15. Ostateczna klasyfikacja wraz z naliczeniem punktów klasyfikacyjnych zostanie 

opublikowana po rozegraniu wszystkich meczy. 
16. 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. Niniejszy komunikat jest uzupełnieniem do: 

- Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski, 

- Regulaminu rozgrywek drużynowych ZZBS. 

2. Kapitanowie drużyn są zobowiązani do zapoznania swoich zawodników ze 

wszystkimi przepisami dotyczącymi rozgrywek ligowych.  

3. Sędziowie są zobowiązani do przygotowania (i zakomunikowania przed 

rozpoczęciem gry) zasad porządkowych wynikających z Prawa 

Brydżowego oraz Regulaminów i konsekwencji z tym związanych. 

4. Zarząd ZZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych 

zobowiązań finansowych może nie zatwierdzić lub odsunąć drużynę od 

uczestnictwa w Lidze w każdej fazie rozgrywek 

5. Interpretacja przepisów niniejszego Komunikatu przysługuje Zarządowi 

ZZBS 

(-) Damian Ćwirko 
 
Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny ZZBS 

mailto:zzbs@autograf.pl
http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp
http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp
http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/610-polityka-systemowa

