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Zachodniopomorska liga internetowa na Real Bridge 

 

Miło nam zakomunikować że od dnia 22 kwietnia 2021r.  kwietnia 
(czwartek) rozpoczynamy Zachodniopomorskie Internetowe 
Rozgrywki Teamów  na Real Bridge. 
 
Wyniki, tabele oraz informacje związane z ZLI  będą publikowane na 
stronie internetowej zzbs.pl 
 
Czekamy na zgłoszenia drużyn z całej Polski. Zgłoszenia drużyn do 
20 kwietnia 2021 r. Zgłoszenia na e-mail  prezes@zzbs.pl  lub 
biuro@zzbs.pl

W razie zgłoszenia 12 lub więcej drużyn , zostaną one podzielone na 
grupy. W każdej grupie będzie grało po 6 drużyn. Drużyny w 
grupach zostaną podzielone na podstawie rozstawienia najlepszych 
drużyn czyli grających w wyższych ligach, a pozostałe zostaną 
dolosowane do nich. W każdej rundzie drużyny rozegrają 20 lub 24 
rozdaniowe mecze w systemie każdy z każdym bez rewanżu. Mecze 
rozgrywane w każdej z grup w ramach danego Etapu mogą 
odbywać się w dowolnej kolejności, ale z zachowaniem przedziału 
czasowego przewidzianego na rozegranie każdego z Etapów. Mecze 
będą rozgrywane w czwartki i niedzielę pomiędzy godz. 17 30 - 21 
00, czyli w jednym tygodniu drużyna rozegra dwa mecze , jeden 20 
rozdaniowy w czwartek drugi w niedzielę. Całe rozgrywki powinny 
potrwać 5 do 6 tygodni.



 
Rozgrywki będą składały się z dwóch Etapów. Pierwszy etap ma 
charakter kwalifikacyjny i po jego zakończeniu nastąpi nowy 
podział na Grupy.  Etap drugi to Etap Finałowy i na podstawie jego 

wyników zostaną wyłonione zespoły które zagrają play offy o 
zwycięstwo turnieju teamów. 
 
Uwaga! Wszystkie drużyny  które  zgłoszą się do ligi rozegrają po
10 meczów 20  rozdaniowych  mogą zgłosić po 6 zawodników Opłata 
za drużynę wyniesie 200 zł . Drużyna składająca się wyłącznie z  
juniorów do 26 roku życia gra bezpłatnie. Planujemy nagrody 
finansowe za dwa pierwsze miejsca. Wysokość nagród zostanie 
ustalona w zależności od ilości drużyn. Zostaną naliczone PKLe . Po 
więcej informacji proszę pisać na adres e-mail biuro@zzbs.pl lub 
prezes@zzbs.pl  więcej informacji tel. 883721394

Życzymy wielu pozytywnych wrażeń przy wirtualnym zielonym 
stoliku!!!
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