
 
Regulamin turniejów PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI (kontynuacja) 

Szczecin, 07 maja 2020 roku 
 

 
1. Cykl niedzielnych turniejów par online prowadzony jest przez kolegę Lecha Mokrzyckiego. 
2. Turniej rozgrywany będzie na platformie BBO w każdą niedzielę o godz. 15.00, począwszy od 10  maja, aż do 

odwołania. 
3. Liczba rozdao w turnieju – 20, zapis maksymalny, obowiązują wszystkie zasady obowiązujące w turniejach 

rozgrywanych na platformie BBO, w tym między innymi: 
 osobista rejestracja każdej pary; 
 kasowanie rozdania, jeśli do kooca rundy pozostało mniej, niż 4 minuty; 
 ustanawiania wyniku rozjemczego w przypadkach opóźnieo w grze; 
 możliwośd dopuszczania zastępców, w razie kłopotów z połączeniem sieciowym; 
 obowiązek wypełnienia karty konwencyjnej, gdyż w razie jej braku wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane 

na niekorzyśd pary; 
 alertowanie tylko swoich odzywek; 
4. Turniej jest organizowany dla członków Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego oraz osób 

zaproszonych ujętych w bazie danych prowadzącego turniej. 
5. Turniej jest bezpłatny (mile widziane symboliczne wpłaty na konto ZZBS). 
6. Nowy zawodnik zgłasza akces wzięcia udziału w cyklu wysyłając imię, nazwisko, PID, nick na BBO na adres  

l.mokrzycki@o2.pl lub sms na numer 794 212 555; dane te muszą widnied w profilu zawodnika na BBO; 
7. Do turnieju należy się zarejestrowad na platformie BBO. Turniej będzie miał nazwę PAPRYKARZ SZCZECIOSKI 

(kontynuacja) i będzie założony 2 godziny przed jego rozpoczęciem; 
8. Obydwaj partnerzy muszą byd on-line podczas rejestracji, oraz bezpośrednio przed startem turnieju.  
9. Turniej odbędzie się pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 10  par. 
10. Z uwagi na duże obciążenie platformy BBO, liczba par w turnieju będzie limitowana do 40 par. 
11. Turniej będzie otwarty dla kibiców, jednakże bez prawa komentowania.  
12. Sędziuje Lech Mokrzycki (wetwetwet). 
13. Wyniki zawodów będą publikowane na stronie http://zzbs.pl/. 
14. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia, a jego decyzje są ostateczne. 

 
Uwaga: W trakcie turnieju włączona będzie funkcja UNDO … znajdziesz ją na swoim pulpicie … jeżeli przez pomyłkę 
nacisnąłeś niewłaściwy klawisz to klikając na UNDO prosisz o możliwośd cofnięcia … przeciwnicy z reguły pozwalają 
na cofnięcie  
 
 
 
                       
                                                                                                                                      Lech Mokrzycki 
                                                                                                                                     Sędzia Zawodów 


