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REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW  

BRYDZYSTA ROKU W KOSZALINIE – 2017 rok 

§ 1. 

Postanowienia ogólne

 

1. Stowarzyszenie Brydżowe Kontra, zwany dalej Kontra, organizuje w 2017 roku kolejny 

cykl turniejów regionalnych pod nazwą „Brydżysta Roku w Koszalinie”  objętych łączną 

klasyfikacją długofalową dla zawodników którzy wezmą udział w Turnieju Finałowym 

organizowanym na zakończenie cyklu. Cykl zawodów będzie rozgrywany zgodnie  z 

Międzynarodowym Prawem Brydżowym. 

2. Celem  jest propagowanie brydża, zwiększanie integracji środowisk brydżowych oraz 

umożliwienie gry zawodnikom lokalnym przeciwko czołowym  zawodnikom regionu. 

3. Liczba rozdań w turniejach eliminacyjnych musi wynosić co najmniej 27. 

4. Wszystkie turnieje cyklu obliczane będą systemem zapisu maksymalnego oraz rozgrywane 

na rozdaniach wcześniej wygenerowanych elektronicznie ( wyniki dodatkowo w Bridge 

Spider ) 

5. Schemat zawodów eliminacyjnych będzie ustalany przez Organizatora oraz Sędziego. 

Będzie on uzależniony od charakterystyki sali do gry oraz korygowany w zależności od 

liczby startujących par. 

§ 2. 

Klasyfikacja długofalowa

 

1. Do klasyfikacji końcowej zalicza się każdemu zawodnikowi najlepsze wyniki z 20 

turniejów. W przypadku gdy turniejów eliminacyjnych będzie mniej jak 24, zaliczane będą 

wyniki z 80% turniejów z zaokrągleniem w górę. 

2. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego turniejów. 

3. Przy takiej samej liczbie uzyskanych punktów procentów o miejscu w klasyfikacji decyduje: 

wyższa liczba rozegranych turniejów, niższe WK zawodnika, losowanie. 

§ 3. 

Finał

 

1. W finale OPEN  wystartuje 14 finalistów z dowolnie wybranymi partnerami, którzy 

uczestniczyli w co najmniej 50% turniejów eliminacyjnych oraz dwie pary zaproszone przez 

organizatora. 

2. Prawo do gry finale otrzymują zawodnicy, którzy uplasowali się na pozycjach 1-14 w 

łącznej punktacji cyklu. 

3. W przypadku, gdy finaliści potwierdzą start w finale w jednej parze lub zrezygnują z 

udziału w finale prawo zagrania w finale otrzymują kolejni zawodnicy klasyfikacji łącznej. 

4. Potwierdzenie startu należy zgłosić najpóźniej do 30 listopada 2017 roku do organizatorów 

cyklu. 

5. Liczba rozdań w finale 30  

6. Turniej rozgrywany będzie na zapis maksymalny, na uprzednio wygenerowanych i 

przygotowanych rozdaniach. 

 



7. Każdy zawodnik   w finale startuje ze swoim indywidualnym wynikiem z eliminacji 

(wynoszącym dla pierwszego ½ punktów możliwych do zdobycia w finale i proporcjonalnie 

do wyników dla pozostałych) powiększonym o carry over ( w wysokości 2 maxów dla 

pierwszego i proporcjonalnie dla dalszych lokat ) 

8. Turniej Finałowy odbędzie się w grudniu 2017 roku w Koszalinie. 

  

§ 4. 

Wpisowe i nagrody

 

1. Fundusz nagród pieniężnych stanowi minimum 10 % Funduszu startowego. 

2. W turnieju finałowym opłata wynosi 20 zł od zawodnika /bez zniżek/. 

3. Przewiduje się nagrody specjalne dla zawodników w klasyfikacji długofalowej po turniejach 

eliminacyjnych:  

o za pierwsze miejsce w kategorii Kobiet 

o za pierwsze miejsce w kategorii Amator ( poniżej WK 2 ) 

o za pierwsze miejsce w kategorii Junior ( do 20 lat ) 

4. Fundusz nagród w turnieju finałowym utworzony będzie z:  

o 80% z funduszu cyklu (pozostałe 20% przeznaczone zostanie na koszty organizacji 

całego cyklu ) pomniejszonego o koszt  nagród specjalnych; 

o  50% wpisowego z Turnieju Finałowego. 

5. Nagrody w Turnieju Finałowym:  

o puchar dla zwycięskiego zawodnika; 

o nagrody pieniężne dla minimum 3 zawodników.  
o nagrody rzeczowe  

§ 5. 

Obowiązki Organizatora

 

1. Przygotowanie Sali do gry. 

2. Nagłośnienie medialne imprezy. 

3. Wyniki turniejów i aktualna sytuacja w klasyfikacji długofalowej  będą opublikowane na 

stronie ZZBS ( Wyniki – Koszalin )  

§ 6. 

Postanowienia końcowe

 

1. Na Sali do gry obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych przez 

zawodników i widzów Turnieju oraz palenia tytoniu w tym e-papierosów. 

2. Zachowania nieetyczne ( ujawnianie rozkładów , zachowanie niezgodne z regulaminem 

PZBS  itp. będą piętnowane i karane przez sędziego. 

3.  Zawodnicy nieprzestrzegający regulaminu mogą zostać  wykluczeni i niedopuszczani 

do zawodów.  

 


