
Wstępny Komunikat Początkowy do rozgrywek Ligi Okręgowej w 

Zachodniopomorskim Związku Brydża Sportowego w sezonie 2017/2018 

 

Zasady ogólne 
 

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

uprawnione do gry w Lidze Okręgowej w sezonie 2017/18 są drużyny 

wymienione w Załączniku do niniejszego Komunikatu. 

2. Rozgrywki odbywać się będą w Klubie Garnizonowym w Stargardzie  

ul. 11 Listopada 22.  

3. Terminy zjazdów: 

  * zjazd 1- 7 października 2017r. (2 mecze)  

  * zjazd 2- 18 listopada 2017r. (2 mecze) 

  * zjazd 3- 9 grudnia 2017r. (2 mecze) 

  * zjazd 4 i następne terminy ustalone zostaną po zgłoszeniu wszystkich      

   drużyn 

4. Prawo gry w drużynie mają zawodnicy:  

  * zgłoszeni do rozgrywek (pkt 6), 

  * z opłaconą składką, przy czym: 

   - jeżeli zawodnik nie ma zapłaconej składki za 2017 rok, to składka za        

2018 rok musi być zapłacona przed pierwszym meczem granym przez      

tego zawodnika 

   - jeżeli zawodnik ma zapłaconą składkę za 2017 rok, to składka za 2018    

musi być zapłacona przed pierwszym meczem granym przez tego    

zawodnika w 2018 roku, 

   - udział w meczu zawodnika bez opłaconej składki zawodniczej wg    

powyższych warunków skutkuje przegraną jego drużyny (walkower) 

5. Opłata startowa wynosi 700 zł od drużyny (150 zł PZBS, 550 zł ZZBS) i  

  powinna być wpłacona na rachunek   

  ZZBS 59 2490 0005 0000 4500 7555 0482 do 29 września 2017r. 

6. Zgłoszenie drużyny wraz z oświadczeniem zawodnika powinno być 

dostarczone do Biura Związku do 18 września 2017 roku na formularzach 

do pobrania ze strony internetowej ZZBS w zakładce: Liga-niezbędnik- 

formularz zgłoszeniowy, oświadczenie. 

7. Nieterminowe zgłoszenie lub nieterminowe wniesienie opłaty startowej 

może skutkować utratą prawa startu w Lidze Okręgowej. 

8. Szczegółowy terminarz zostanie przedstawiony w harmonogramie 

rozgrywek do 29 września 2017 roku. 

9. Odpowiedzialnym z ramienia Biura ZZBS za organizację rozgrywek jest 

Kol. Robert Cylwik, Kol. Lech Mokrzycki zzbs@autograf.pl 

mailto:zzbs@autograf.pl


 

Zasady sportowe 

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

mecze 24-ro rozdaniowe (2 x 12 rozdań) – w przypadku zgłoszenia nie 

więcej niż 12 drużyn. 

2. Po rundzie zasadniczej nastąpi runda rewanżowa rozgrywek systemem 

“każdy z każdym” (round-robin-RRR) mecze 24-ro rozdaniowe (2x12 

rozdań) - w przypadku zgłoszenia nie więcej niż 12 drużyn. 

3. Przed rozpoczęciem rundy rewanżowej muszą być rozegrane mecze w 

parach ( wykaz par podany zostanie w harmonogramie rozgrywek). 

4. Do III Ligi awansuje zwycięzca rozgrywek Ligi Okręgowej 

5. W przypadku równej liczby zdobytych VP o miejscu drużyny decyduje  

w kolejności: wynik bezpośredniego meczu, różnica IMP-ów 

6. W rozgrywkach obowiązują przepisy “Regulaminu Drużynowych 

Mistrzostw Polski”, Regulamin 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 ich ogłoszenia przed 

początkiem gry zasad porządkowych wynikających z Prawa Brydżowego 

oraz Regulaminów i konsekwencji z tym związanych. 

4. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek minimum 13 drużyn zasady 

sportowe zostaną przedstawione w ostatecznym Komunikacie 

Początkowym.  

5. Interpretacja przepisów niniejszego Komunikatu przysługuje Zarządowi 

ZZBS. 

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanych drużyn i za 

zgodą organizatora rozgrywek dopuszczone będzie rozegranie awansem 

meczu w innym terminie i miejscu niż podane w komunikacie. 


