
XIII OTWARTY TURNIEJ BRYDŻOWY O PUCHAR REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 
BBO – 28 listopada (sobota), 2020, godz. 10.15 

 
INFORMACJE I ZASADY 

 
Turniej odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
Tegoroczną imprezę wspierają: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 
EUROAFRICA Shipping Lines Sp. z o.o., SEC Sp. z o.o. w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, 
Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego, XIII LO oraz Pan Mirosław Stelmaszyk. 
 

 
 

 
 

 
Termin zgłoszenia udziału w Turnieju mija w środę 25 listopada 2020. 
 
Uczestnicy nie ponoszą opłat rejestracyjnych do Turnieju. 
 
System licytacyjny obowiązujący w Turnieju jest zamieszczony na stronach: zzbs.pl oraz 
www.us.szc.pl/brydz. Para może wyjątkowo stosować odstępstwa od sugerowanego systemu, 
wskazane w jego opisie, licząc się z tym, że wszelkie ewentualne nieporozumienia z tego tytułu będą 
interpretowane na korzyść przeciwnej pary. O uzgodnionych odstępstwach należy poinformować 
stronę przeciwną w każdej rundzie przed rozpoczęciem gry. 
 
Lista zawodników zgłoszonych do Turnieju będzie widoczna w czwartek 26 listopada na stronie zzbs.pl. 
Zawodnicy proszeni są o zweryfikowanie czy ich nazwiska na niej widnieją. Osoby, które nie podały 
swoich nicków używanych na BBO proszone są o ich dostarczenie najpóźniej do czwartku. 
 
W piątek 27 listopada o godz. 16.00 na platformie MS Teams odbędzie się losowanie par z 
wykorzystaniem komputerowego generatora. Zapraszam do udziału w tym wydarzeniu. Można tego 
dokonać korzystając z linku: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yjk4M2IxNjgtYmViMC00NTZhLThiYmEtMmFiYjNhYTVjZDNm%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-
a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%22111a320c-4208-48b8-ac23-404c35fd9e00%22%7d 
 
(jeżeli nie posiadają Państwo zainstalowanej wersji tego oprogramowania to można wykorzystać 
sieciową wersję MS Teams). 
 
Lista par zostanie zamieszczona w piątek na stronie zzbs.pl. W przypadku ewentualnych pytań lub 
wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. 
 
Rejestracja do Turnieju na platformie Bridge Base Online (BBO) będzie możliwa w sobotę nie wcześniej 
niż 2 godziny przed jego rozpoczęciem. Po rozpoczęciu Turnieju nie jest ona możliwa, więc proszę jej 
dokonać z pewnym wyprzedzeniem. 
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Procedura rejestracji do Turnieju na BBO: 
 
➢ po zalogowaniu się na BBO należy wejść w „Competitive”, 
➢ następnie wybieramy „Bezpłatne turnieje” i znajdujemy na liście turniej o nazwie Puchar Rektora 

US 2020 (turnieje są sortowane według g czasu rozpoczęcia), 
➢ wybieramy opcję „Zarejestruj”, po czym podajemy nick partnera (UWAGA: partner w tym 

momencie musi być zalogowany i otrzyma zaproszenie, które musi potwierdzić), 
najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby chyba przyjęcie, że to „Profesjonalista” dokonuje 
rejestracji pary, ale nie musi to być zasadą, 

➢ potem pozostaje pilnować, aby być zalogowanym na BBO w momencie startu turnieju. 
 
Listę zarejestrowanych par widać po kliknięciu w nazwę turnieju. 
Para będąc zalogowana na BBO może przed rozpoczęciem Turnieju korzystać z czatu w celu ustalenia 
systemu licytacji i innych brydżowych elementów. Można też to zrobić w dniu poprzedzającym Turniej, 
kiedy będą już znane wyniki losowania. 
 
Ceremonia otwarcia Turnieju, podczas której zostaną też przedstawione obowiązujące zasady gry, 
będzie miała miejsce w sobotę 28 listopada o 10.00 na platformie MS Teams. Zachęcam serdecznie do 
uczestnictwa w tym wydarzeniu za pośrednictwem linku: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2Y5OTQ3MWYtZDcyMC00ZGI1LTk1ZDYtOTA0ZDY3MDI4N2Q4%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-
a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%22111a320c-4208-48b8-ac23-404c35fd9e00%22%7d 
 
Rozegrane zostaną 24 rozdania. Proszę pamiętać, że turnieje na BBO mają określone zasady co do 
czasu trwania jednej rundy (2 rozdań). Jeżeli gra będzie przebiegać zbyt wolno to rozdanie jest 
zdejmowane, a obie pary otrzymują zapis średni. 
 
W trakcie Turnieju korzystać będzie można za zgodą przeciwników i w jednoznacznych przypadkach z 
opcji UNDO (cofnij), a w razie wątpliwości poprosić Sędziego Turnieju (Pana Aleksandra Krycha) o 
rozstrzygnięcie wątpliwości. Guzik do wzywania sędziego jest dostępny w tym samym miejscu gdzie 
UNDO – w standardowej wersji interfejsu w lewym górnym rogu. W czasie turnieju zawodnicy mogą 
się też kontaktować z Sędzią za pomocą wiadomości prywatnych. 
 
W czasie licytacji należy starać się alertować wszystkie odzywki, które odbiegają od standardu 
licytacyjnego stosowanego w Turnieju – bez względu na wcześniejsze uprzedzenie przeciwników o 
tych odstępstwach przed rozpoczęciem gry. 
 
Tradycyjnie unikamy blefowania w trakcie licytacji, dbając w ten sposób o dobrą atmosferę podczas 
Turnieju. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to druga strona może poprosić Sędziego o interwencję. 
 
Bardzo proszę unikać wszelkich komentarzy dotyczących gry partnera i przeciwników. Głównym celem 
Turnieju jest propagowanie brydża wśród amatorów, a wynik ma drugorzędne znaczenie. Jak zwykle 
proszę Profesjonalistów o wyrozumiałość dla osób mniej zaawanasowanych. 
 
Wyniki będą widoczne na BBO natychmiast po zakończeniu Turnieju. Pod specjalnym linkiem zostaną 
również udostępnione szczegółowe wyniki poszczególnych par z ich imionami i nazwiskami oraz 
wszystkie rozkłady. Zawodnicy będą więc mogli zapoznać się szczegółowo z wynikami uzyskanymi w 
każdym rozdaniu na tle innych graczy. Link do tej strony zostanie zamieszczony na stronach: zzbs.pl 
oraz www.us.szc.pl/brydz. 
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Regulamin Turnieju, który określa rodzaje nagród i zasady ich przyznawania znajduje się na stronie 
www.us.szc.pl/brydz. Nagrody otrzymają pierwsze 3 pary, najlepsza para mikstowa/kobieca, najlepszy 
senior (65+), najlepszy uczeń, najlepszy student oraz najlepszy pracownik akademicki. Drobne nagrody 
otrzymają również partnerzy zawodników, którzy uzyskali nagrody w czterech ostatnich kategoriach. 
 
Lista nagrodzonych osób będzie zamieszczona na stronach zzbs.pl oraz www.us.szc.pl/brydz 
najpóźniej w poniedziałek 30 listopada. 
 
Odbioru pucharów i nagród będzie można dokonać osobiście w kolejne wtorki i środy w godz. 12.00-
14.00 na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, ul. Mickiewicza 64, w pok. 220 (II piętro). 
Osoby spoza Szczecina proszone są o mailowe lub telefoniczne ustalenie sposobu odbioru nagród. 
 
Wszyscy uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na udostępnienie imienia i nazwiska na stronach 
związanych z organizacją Turnieju: zzbs.pl oraz www.us.szc.pl/brydz, na zasadach określonych w 
komunikacie zamieszczonym na tej drugiej stronie. 
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