
Regulamin turniejów online na platformie BridgeBaseOnline 
 

1. Cykl środowych turniejów par online organizowany jest przez Zachodniopomorski Związek Brydża 
Sportowego – zgodnie z regułami PZBS „BBO na fali”. 

2. Każdy turniej rozgrywany będzie na platformie BBO w środy o godz. 18.00, począwszy od 8 kwietnia, 
a cały cykl potrwa do 6 maja (czyli łącznie będzie rozegranych 5 turniejów). O ewentualnej kontynuacji 
cyklu decyzja zapadnie później. 

3. Liczba rozdao w turnieju – 20-21, zapis maksymalny, obowiązują wszystkie zasady obowiązujące w 
turniejach rozgrywanych na platformie BBO, w tym między innymi: 
a) osobista rejestracja każdej pary; 

b) kasowanie rozdania, jeśli do kooca rundy pozostało mniej, niż 4 minuty; 

c) możliwośd dopuszczania zastępców, w razie kłopotów z połączeniem; 
d) możliwośd wypełnienia karty konwencyjnej, gdyż w razie jej braku wszelkie wątpliwości będą 

rozstrzygane na niekorzyśd pary; 

e) alertowanie tylko swoich odzywek. 

4. Warunki uczestnictwa: 
a) zawodnik musi byd członkiem Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego lub osobą 

zamieszkałą w Województwie Zachodniopomorskim i mied opłaconą składkę na 2020 rok; 
b) ze względów technicznych zawodnik powinien byd zarejestrowanym członkiem klubu BridgeNET 

https://www.bridgenet.pl/pl/rejestracja.html. Rejestracja i uczestnictwo w klubie BridgeNET jest  
bezpłatne. W razie braku rejestracji w Bridgenet zawodnikowi nie będą doliczone PKLe.; 

c) turniej jest bezpłatny; 
d) zawodnik zgłasza akces wzięcia udziału w cyklu wysyłając imię, nazwisko, PID, nick na BBO na 

adres e-mailowy l.mokrzycki@o2.pl lub sms na numer 794 212 555; dane te muszą widnied w 
profilu zawodnika na BBO; 

e) do turnieju należy się zarejestrowad na platformie BBO. Turniej będzie miał nazwę Paprykarz 
Szczecioski i będzie założony 2 godziny przed jego rozpoczęciem; 

f) obydwaj partnerzy muszą byd on-line podczas   rejestracji (nie można się zapisywad z robotem do 
pary); 

g) turniej odbędzie się pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 10 par; 
h) z uwagi na duże obciążenie BBO, liczba par w turnieju może byd limitowana, więc w takim 

przypadku równolegle będzie założony kolejny turniej nazwany Paprykarz Szczecioski bis, który 
będzie przynależny do cyklu, ale z uwagi na inne rozdania będzie maksowany osobno i zaliczany 
do punktacji długofalowej. 

5. W cyklu przyznawane będą punkty klasyfikacyjne dla awodników z czołowych miejsc punktacji 
długofalowej w wysokości odpowiednio 20, 17, 15, 13 i dalej z obniżką o 1, ale tak, aby punkty 
otrzymało 50% zawodników. 

6. Punktacja długofalowa (dotyczy każdego z zawodników pary): 

a) 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;  

b) W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty - z zaokrągleniem w 

górę do całego PDF; 
c) pary w turnieju „bis” otrzymają punkty długofalowe interpolowane do 80% punktów turnieju 

podstawowego. 

7. Sędziują Sławek Latała (juror1) i Lech Mokrzycki (wetwetwet); 

8. Wyniki zawodów będą publikowane na stronie http://zzbs.pl/ 
9. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia, a jego decyzje są ostateczne; 

10. Interpretacja tego regulaminu należy do Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego. 
 

                      Zbigniew Sękowski 

                            Prezes ZZBS 
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