
REGULAMIN 

XII Uzdrowiskowego Kongresu Brydżowego 

Połczyn-Zdrój 11-19 stycznia 2020 r. 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. XII Uzdrowiskowy Kongres Brydżowy zostanie rozegrany w dniach 11 – 19 stycznia 2020 r. 

w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego „Gryf” ul. Solankowa 8 w Połczynie-Zdroju. 

2. Kongresowe Turnieje Par będą rozgrywane wg regulaminów PZBS. 

3. We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach XII Uzdrowiskowego Kongresu Brydżowego 

obowiązują następujące założenia: 

- w trakcie gry obowiązuje Międzynarodowe Prawo Brydżowe /MBF/ oraz stosowne przepisy PZBS; 

- wprowadza się zakaz blefowania otwarciem niestandardowym lub silnym otwarciem sztucznym; 

- karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw; 

- zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 5 min. przed rozpoczęciem zawodów /wyjątek: 

turniej indywidualny, w którym zgłoszenia będą przyjmowane przez Gospodarza TI i limitowane do 

komfortowej  liczby zawodników tj. 60, 80, 100 itd./; 

- obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu /w tym E-papierosów/; 

- zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju; 

- wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Kongresu rozstrzyga Sędzia Główny i jego 

decyzje są ostateczne. 

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA KONGRESU 

1. Podczas Kongresu prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa /PDF/. 

2. Do Punktacji Długofalowej zalicza się następujące turnieje kongresowe: 

12 stycznia - OTP** UZDROWISKOWY /4 x 10 rozdao/; 

13 stycznia – Turniej Par MAX* oraz Turniej Par IMP /cav. uśredniony/*; 

14 stycznia – Turniej Par IMP /cav. uśredniony/* oraz Turniej Par MAX*; 

16 stycznia – Turniej Teamów /6 rund x 4 rozdania/  oraz Turniej Par MAX*; 

17 stycznia – Turniej PAR MAX* oraz Turniej Par IMP /cav. uśredniony/*;  

18 stycznia – Turniej Indywidualny /3x10 rozdao/. 

* 13 rund x 2 rozdania 



3. W turniejach par oraz w turnieju indywidualnym liczba PDF za I miejsce równa jest liczbie 

startujących par z obniżką o 1 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za pięd 

pierwszych miejsc w liczbie: +5, +4, +3, +2, +1. W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF 

przysługujących za te lokaty - z zaokrągleniem w górę do całego PDF. 

4. W turnieju teamów liczba PDF za pierwsze miejsce równa jest dwukrotnej liczbie startujących 

teamów z obniżką o 2 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za pięd pierwszych 

miejsc w liczbie: +5, +4, +3, +2, +1. W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących 

za te lokaty - z zaokrągleniem w górę do całego PDF. 

5. Przy równej liczbie PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji długofalowej decyduje: 

 - wyższe miejsce w turnieju indywidualnym; 

 - mniejszy współczynnik WK; 

 - losowanie. 

TURNIEJ TEAMÓW 

1. Kongresowy Turniej Teamów rozegrany zostanie wg następujących zasad: 

- schemat zawodów: 6 rund x 4 rozdania - 5 rund swiss + 1 runda danish; 

- rozstawieo drużyn do pierwszej i kolejnych rund dokona sędzia zawodów; 

- wyniki meczów w VP wyliczane będą wg klasycznej skali 20:0; 

- teamy składają się z 4 - 6 zawodników; 

- po piątej rundzie drużynom grającym na pierwszym stole przysługuje ochrona w wysokości 2 VP; 

 - w przypadku lokat dzielonych o wyższym miejscu teamu decyduje w pierwszej kolejności rezultat z 

bezpośredniego meczu a jeżeli teamy nie grały ze sobą to w następnej kolejności mniejszy 

sumaryczny współczynnik WK zawodników - gdy liczba ta jest równa o kolejności miejsc decyduje 

losowanie. 

NAGRODY I UPOMINKI 

- zwycięzcy w klasyfikacji długofalowej kongresu tj. I, II, III miejsce oraz pozostali wg zajętego miejsca, 

aż do wyczerpania nagród; 

- najlepszy zawodnik w klasyfikacji długofalowej kongresu o współczynniku klasyfikacyjnym ≤2,0 WK 

(nagroda popularna). 

 

 

 

 

 



NAGRODY FINANSOWE: 

- minimum 50% kwoty wpisowego w każdym turnieju XII Uzdrowiskowego Kongresu Brydżowego 

WPISOWE 

- OTP**Uzdrowiskowy – 35 zł od zawodnika; 

- Turnieje kongresowe par – 15 zł od zawodnika; 

- Turniej teamów – 15 zł od zawodnika; 

- Turniej indywidualny – 15 zł od zawodnika. 

 

 Sędzia Państwowy PZBS     Sędzia IT PZBS 

                    Stanisław Kietrys                       Lech Mokrzycki 


