
 
 

 

              Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii w tym roku zawody będą 

przeprowadzone na platformie brydżowej BBO w dniu 26 sierpnia o godzinie 17.30  
 

Turniej sponsorowany  

przez Urząd Miasta Koszalin 
 

Turniej będzie bezpłatny, pula nagród w turnieju to 1800 zł. Przewidujemy nagrody w 

kategoriach:  open, mikstowa, region koszaliński.  

Turniej na zapis maksymalny 30 rozdań 

W związku z limitem par prosimy o zgłoszenia na email: marekwawrzyniak@wp.pl 

W zgłoszeniu podajemy:  

skład pary, imię nazwisko/ nick na BBO/ PID z Cezara ( jeśli jest).        

Zawody sędziuje Lech Mokrzycki                
 

Telefon kontaktowy do organizatora Marek Wawrzyniak  601 056 820 

 

 

REGULAMIN  INTERNETOWEGO 

TURNIEJU BRYDŻA SPORTOWEGO  

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN 

26.08.2020 r 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne

 

1. Stowarzyszenie Brydżowe Kontra, organizuje w 2020 roku kolejną edycję Turnieju o 

Puchar Prezydenta Miasta Koszalin. 

2. W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zawody będą 

przeprowadzone na platformie brydżowej BBO 

3. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

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

umożliwienie gry zawodnikom lokalnym przeciwko czołowym  zawodnikom regionu. 

5. Turniej par ,liczba rozdań w turnieju 30. 

6. Turniej obliczany będzie systemem zapisu maksymalnego oraz rozgrywany na rozdaniach 

wygenerowanych elektronicznie . 

7. Opcje turnieju: bez barometru, bez undo, bez kibiców, 

8. Zawodnik ma obowiązek alertowania (zgodnie z Zasadami Alertowania PZBS) swoich 

sztucznych/niestandardowych zapowiedzi i tłumaczenia ich od razu przy zgłaszaniu 

zapowiedzi. Zawodnicy strony przeciwnej mogą dopytywać się o szczegóły zgłoszonej 

zapowiedzi, ale wyłącznie na priv’e (klikając np. na nick zawodnika i tam wpisując 

pytanie).  

mailto:marekwawrzyniak@wp.pl
http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/zasady_alertowania_2018.pdf


9. Nie należy dopytywać się klikając na zapowiedź, ani też na przycisk „graj” w 

tłumaczeniu zapowiedzi (tłumaczenie można zgasić klikając w linię zapowiedzi w 

okienku, powyżej tłumaczenia) – oba sposoby powodują, iż licytujący alertowaną 

zapowiedź dostaje prośbę o uszczegółowienie zapowiedzi, którą tłumaczy obu 

przeciwnikom (przez co partner pytającego otrzymuje niepotrzebną informację o 

zainteresowaniu swojego partnera daną zapowiedzią). Również pytania odnośnie wistu i 

zrzutek należy zadawać przeciwnikowi na priv’e. 

10. Do zawodów dopuszczeni zostaną zawodnicy po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym  na 

listę startujących na adres marekwawrzyniak@wp.pl  (w zgłoszeniu podajemy: skład pary, 

imię nazwisko/ nick na BBO/ PID z Cezara - jeśli jest), istnieje możliwość dopuszczenia 

pary od gry spoza  listy przez sędziego ze względów organizacyjnych. 

11. W przypadku nierozegrania turnieju w całości przez  uczestnika, para w której grał nie 

będzie liczona do nagród turniejowych. 

12. Oficjalne wyniki turnieju w dniu następnym po rozstrzygnięciu ewentualnych protestów. 

13. Istnieje absolutny zakaz nielegalnego przekazywania jakichkolwiek brydżowych 

informacji podczas gry. Nie wolno również wykorzystywać informacji nie wynikających z 

przebiegu gry. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia do turnieju lub 

usunięcia z turnieju pary bez podania przyczyny. Organizatorzy zastrzegają sobie 

również możliwość publikowania na stronie internetowej niestandardowych rozwiązań 

zastosowanych przez zawodników. Sędzia w przypadku wątpliwych etycznie rozdań 

może orzec wynik rozjemczy. 

14. Turniej odbędzie się na platformie BBO w dniu 26.08.2020 o godzinie  17.30, zapisy  od 

godziny 15.30 

 

§ 2. 

Nagrody

 

1. Przewiduje się nagrody rzeczowe w klasyfikacjach: 

- Open : I miejsce – wartość około 400 zł 

              II miejsce – wartość około 300 zł 

              III miejsce – wartość około 200 zł 

              Mikstowa  - wartość około100 zł 

- region koszaliński : I miejsce – wartość około 300 zł 

                                   II miejsce – wartość około 200 zł 

                                   III miejsce – wartość około 100 zł 

                                   KB Kontra - wartość około 200 zł 

Pary którym po ogłoszeniu oficjalnych wyników zostaną przyznane nagrody proszone są o 

kontakt z organizatorem turnieju. Jest wymóg osobistego podpisania listy nagród.  

Terminem końcowym na odbiór nagród będzie Turniej o Puchar Starosty Koszalińskiego, w 

przypadku nieodebrania nagrody zostaną przyznane kolejnym parom i grającym w 

w/w turnieju. 
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§ 4. 

Obowiązki Organizatora

 

 

1. Nagłośnienie medialne imprezy. 

2. Wyniki turniejów i lista nagrodzonych będą opublikowane na stronie ZZBS . 

§ 5. 

Postanowienia końcowe

 

1. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym 

regulaminie 

2. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wynikłe w trakcie trwania zawodów 

rozstrzyga sędzia główny. 

3. Pary które zgłosiły chęć udziału w pierwszym terminie zawodów ( 16.08.20) są 

automatycznie dopuszczone do zawodów w dniu 26.08.2020. 

 

  


