
Uchwała nr 18 /2016 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 22 grudnia 2016 roku  

w sprawie rozgrywek eliminacyjnych do Mistrzostw Polski Par 2017   

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 2017 określonych w Regulaminie stanowiącym 

załącznik do Uchwały. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik  do Uchwały nr 18/2016 

Regulamin Eliminacji do Mistrzostw Polski Par Open 2017 

 

1. Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego, zwany dalej ZZBS, organizuje  

w 2017 roku eliminacje do 60 Otwartych Mistrzostw Polski Par Open  2017. 

2. Eliminacje okręgowe rozgrywane będą w ramach Turniejów cyklicznych od 16 

stycznia do 17 lutego 2017 roku.  

3. W Turnieju Finałowym Wojewódzkim (odbędzie się do końca marca 2017 roku) 

wystartują 24 pary.  

- 3 zawodników z wybranymi przez siebie partnerami, którzy zajęli 1-3 miejsce w 

punktacji długofalowej do Finału GPPZ 2016 - § 4 pkt 6 Regulaminu GPPZ 2016 (Kol. 

Marcin Wiliński, Kol. Radosław Szymczak, Kol. Marek Wawrzyniak), 

- para wystawiona przez organizatora ZZBS, 

- 20 par z eliminacji okręgowych: 

Drawno – 1 para, 

Goleniów – 2 pary, 

Kołobrzeg – 1 para, 

Koszalin – 2 pary, 

Międzyzdroje – 1 para, 

Police – 2 pary, 

Stargard – 1 para, 

Szczecin – 7 par, 

Szczecinek – 1 para, 

Świdwin – 1 para, 

Świnoujście – 1 para. 

4. Eliminacja uzupełniająca (w przypadku nie wyłonienia wszystkich finalistów lub 

oddania miejsca przez dany okręg) odbędzie się w Szczecinie 21/23 lutego 2017 

roku.  

5. Warunkiem uczestniczenia w Turniejach eliminacyjnych jest deklaracja udziału w 

Turnieju Finałowym oraz wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł od 

zawodnika. 

6. Do Turnieju Finałowego może zostać zakwalifikowana para, która osiągnęła wynik 

w Turnieju eliminacyjnym minimum 55% (nie dotyczy eliminacji uzupełniających). 

7. Liczba par uprawnionych do awansu w danym Turnieju eliminacyjnym uzależniona 

jest od liczby zgłoszonych par (na każde rozpoczęte zgłoszone 3 pary przypada 

jedno miejsce awansowe – minimum 3 pary deklarujące udział w Turnieju 



Finałowym muszą uczestniczyć w Turnieju, aby mógł być on zaliczony do Turnieju 

eliminacyjnego). 

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

9. W Turnieju Finałowym mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy  zrzeszeni w 

Zachodniopomorskim Związku Brydża Sportowego z opłaconą składką zawodniczą 

za 2017 rok. 

10. W przypadku braku kompletu par w Turnieju Finałowym dopuszcza się do udziału 

pary rezerwowe. 

11. Opłata wpisowa od zawodnika w Turnieju Finałowym wynosi 30 zł. 

12. W Turnieju Finałowym  zostanie rozegranych 46 rozdań -  „każdy z każdym” po 2 

rozdania. 

13.  Para, która zajęła I miejsce otrzymuje tytuł Mistrzów ZZBS Par Open. 

14. ZZBS gwarantuje następujące nagrody dla zwycięzców Turnieju: 

- I miejsce  - puchary, zgłoszenie do ćwierćfinału Mistrzostw Polski Par, nagroda 

finansowa w wysokości 800 zł (w przypadku nie uczestniczenia w ćwierćfinale MPP – 

nagroda finansowa wynosi 600 zł), 

- II miejsce – nagroda finansowa w wysokości 450 zł (w przypadku zarejestrowania w 

ZZBS minimum 301 członków na 28 lutego 2017 roku oraz uczestniczenia pary w 

ćwierćfinale Mistrzostw Polski Par nagroda finansowa wyniesie 600 zł), 

- III miejsce – nagroda finansowa w wysokości 300 zł, 

15. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek rozstrzyga Sędzia Główny 

Turnieju. 

16. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ZZBS. 

 

 


