
Uchwała nr 17 /2016 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z  22 grudnia 2016 

roku  

w sprawie rozgrywek cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego 2017   

Na podstawie § 25 pkt 3 Statutu ZZBS uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego przyjmuje zasady 

i tryb rozgrywania turniejów cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego w 2017 

roku określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do Uchwały nr  17/2016 

 

Regulamin VII Grand Prix Pomorza Zachodniego 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego, zwany dalej ZZBS, organizuje  

w 2017 roku cykl turniejów regionalnych pod nazwą „VII Grand Prix Pomorza 

Zachodniego” (GPPZ 2017) objętych łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym 

funduszem  nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w klasyfikacji 

łącznej i wezmą udział w Turnieju finałowym organizowanym na zakończenie cyklu. 

2. Organizatorami turniejów są kluby brydżowe, sekcje brydża sportowego lub inne 

instytucje na terenie ZZBS, a także osoby fizyczne.  

3. Celem GPPZ 2017 jest propagowanie regionu, zwiększanie integracji środowisk 

brydżowych oraz umożliwienie gry zawodnikom lokalnym przeciwko czołowym 

zawodnikom województwa zachodniopomorskiego.  

4. Wszystkie turnieje cyklu zgodnie z obowiązującym Regulaminem Klasyfikacyjnym 

PZBS otrzymują, rangę minimum turnieju regionalnego (RTP=4 lub RTP=5 

w zależności od liczby rozegranych rozdań).  

5. Wnioski o włączeniu Turnieju do cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego należy 

składać do Biura Związku co najmniej 40 dni przed proponowanym terminem 

rozegrania Turnieju. 

6. Turnieje zaliczane są do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityka Systemową  

PZBS, czyli dopuszcza się stosowanie w grze systemy Zielone i Niebieskie 

(wskazane jest posiadanie karty konwencyjnej). 

7. Liczba rozdań w turniejach eliminacyjnych musi wynosić co najmniej 30.   

8. Turnieje są rozgrywane jako turniej par na zapis maksymalny.  

9. Liczbę Turniejów eliminacyjnych Zarząd ZZBS określi w Komunikacie najpóźniej do 

końca sierpnia 2017 roku. 

10. Schemat zawodów eliminacyjnych będzie ustalany przez Organizatora oraz Sędziego 

Głównego. Będzie on uzależniony od charakterystyki sali do gry oraz korygowany  

w zależności od liczby startujących par. 

§ 2. 

Klasyfikacja długofalowa 

1. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi liczbę punktów 

długofalowych (pdf) uzyskanych (przez parę) w danym Turnieju. 



2.  Liczbę punktów długofalowych w danym Turnieju dla pary oblicza się wg wzoru: (N – 

M) x R gdzie: 

N – liczba par uczestniczących w Turnieju, 

M - miejsce pary w Turnieju, 

R – współczynnik rangi Turnieju – dla Turniejów przyjmuje się: 

RTP – 30 - 39 rozdań – współczynnik wynosi „1”, 

RTP – minimum 40 rozdań – współczynnik wynosi „1,1”, 

OTP* - współczynnik wynosi „1,25”, 

OTP** - współczynnik wynosi „1,5”. 

Liczbę pdf zawsze zaokrągla się w górę do pełnych liczb całkowitych. 

3. Klasyfikację końcową cyklu stanowi suma n najlepszych wyników danego zawodnika, 

gdzie n jest równe 70% liczby wszystkich Turniejów cyklu (zaokrąglone  w dół do 

liczby całkowitej). 

4. Przy takiej samej liczbie uzyskanych pdf o miejscu w klasyfikacji decyduje: niższe WK 

zawodnika, mniejsza liczba zdobytych PKL-i, losowanie. 

 

§ 3. 

Finał 

 

1. W finale GPPZ wystartuje 20 finalistów z dowolnie wybranymi partnerami, którzy 

uczestniczyli w co najmniej 60% turniejów eliminacyjnych (zaokrąglone w dół do 

liczby całkowitej). 

2. Status finalisty otrzymują zawodnicy, którzy uplasowali się na pozycjach  

1-20 w łącznej punktacji cyklu. 

3. W przypadku, gdy finaliści potwierdzą start w finale w jednej parze lub zrezygnują 

z udziału w finale prawo zagrania w finale otrzymują kolejni zawodnicy klasyfikacji 

łącznej (od 21 miejsca). 

4. Potwierdzenie startu należy zgłosić najpóźniej do 15 listopada 2017 roku do ZZBS. 

5. Finał GPPZ (20 par) będzie się składać z 2 sesji: 

- pierwsza sesja – 19 rund 2-rozdaniowych „każdy z każdym”, 

- druga sesja z udziałem 14 najlepszych par po sesji pierwszej – 10 rund 2-

rozdaniowych rozgrywanych barometrem bez powtórzeń wg aktualnego wyniku. 

Wyniki rozdań oblicza się maksowaniem proporcjonalnym tak, aby „max” zdobyty w 

pojedynczym rozdaniu sesji drugiej był równoważny „maksowi” zdobytemu w 

pojedynczym rozdaniu sesji pierwszej.  

Łącznie w finale GPPZ do rozegrania będzie 58 rozdań na zapis maksymalny. 



6. Każda para w Finale rozpocznie swój udział z dorobkiem łącznego zsumowania 

wyników z eliminacji (pdf)  z przeliczeniem na punkty turniejowe (PT). Łącznie 

dorobek wszystkich par nie może przekroczyć 1/3 liczby PT możliwych do zdobycia 

przez wszystkie pary w Turnieju Finałowym (6840 PT w sesji pierwszej + 2520 PT w 

sesji drugie j= 9360 PT) + carry over dla pierwszej pary w wysokości 2 maxów (36 

PT) i proporcjonalnie niższych dla pozostałych par.  

7. Klasyfikację końcową określa się na podstawie wyników par uzyskanych po drugiej 

sesji. Pary, które uzyskały miejsca w pierwszej sesji od 15 do 20 również w 

klasyfikacji końcowej je utrzymują. 

8. Turniej Finałowy odbędzie się w grudniu 2017 roku w Szczecinie.  

 

§ 4. 

Wpisowe i nagrody 

 

1. Wpisowe do turnieju w cyklu GPPZ ustala Organizator Turnieju – powinna zawierać 5 

zł od zawodnika na Fundusz nagród GPPZ.  

2. W Turniejach eliminacyjnych Organizator zawodów gwarantuje otrzymanie przez 

zawodników nagród pieniężnych przewidzianych w Regulaminie zawodów PZBS  

oraz dodatkowych upominków rzeczowych lub finansowych o wartości nie niższej niż 

1200 zł dla pierwszych 6 par. 

3. Fundusz nagród stanowi minimum 50 % Funduszu startowego pomniejszonego  

o Fundusz GPPZ (wyjątek – Turniej Finałowy). 

4. W turnieju finałowym wpisowe wynosi 40 zł od zawodnika (bez zniżek). Dla 

zawodników z nieopłaconą składką zawodniczą za 2017 rok - wynosi 60 zł. 

5. Fundusz nagród w Turnieju Finałowym utworzony będzie z: 

- 80% z Funduszu GPPZ (pozostałe 20% przeznaczone zostanie na koszty 

organizacji Turnieju Finałowego pomniejszone o wypłacone nagrody specjalne), 

- minimum 50% wpisowego z Turnieju Finałowego (pozostałe 50% przeznaczone 

zostanie na koszty organizacji Turnieju Finałowego). 

6. Nagrody specjalne dla najlepszych zawodników w klasyfikacji długofalowej po 

turniejach eliminacyjnych: 

- za pierwsze miejsce – 400 zł, 

- za drugie miejsce – 250 zł, 

- za trzecie miejsce – 150 zł, 

- dla najlepszego zawodnika o WK ≤ 4 (pod warunkiem zajęcia miejsca w pierwszej 

dwudziestce) – 100 zł. 

Nagrody w punktacji długofalowej nie kumulują się. 



7. Nagrody w Turnieju Finałowym: 

- puchary dla zwycięskiej pary, 

- nagrody pieniężne (w Turnieju Finałowym nagrody otrzymuje 14 par – za 14 miejsce 

minimum 100 zł), 

- pary, które zajęły miejsca 1-3 mają prawo wystąpić w Finale Wojewódzkim 

Mistrzostw Polski Par w 2018 roku bez konieczności gry w eliminacjach.  

 

§ 5. 

Obowiązki organizatora 

 

1. Przygotowanie Sali do gry o odpowiedniej powierzchni (liczba stolików), 

umożliwiającej udział w turnieju wszystkich zainteresowanych. 

2. Zabezpieczenie odpowiedniej liczby sprzętu tj. pudełek z kartami do gry 

i bidding-boxów. 

3. Ustalenie składu obsady sędziowskiej zatwierdzonej przez ZZBS. 

4. Odpowiednie nagłośnienie imprezy i zainteresowanie lokalnych władz 

samorządowych, w celu nadania turniejowi odpowiedniej rangi i zdobycia nagród 

sponsorskich. 

5. Umieszczenia na Sali banerów i materiałów reklamowych sponsorów. 

6. Przekazanie najpóźniej jeden miesiąc przed planowanym turniejem pisemnej 

informacji o dodatkowych nagrodach rzeczowych lub finansowych dla pierwszych 6 

par w kwocie przekraczającej 1 200 zł. ZZBS zobowiązany jest do zamieszczenia 

informacji o turnieju na stronie internetowej. 

7. Wyniki turnieju sędzia (lub osoba licząca) winien przesłać pocztą elektroniczną 

do prowadzącego klasyfikację oraz ZZBS najpóźniej do godziny 19.00 w dniu 

zakończenia turnieju. 

8. Należność na Fundusz GPPZ należy wpłacić na rachunek ZZBS najpóźniej w ciągu  

5 dni roboczych po zakończeniu turnieju (liczy się data wpływu na rachunek). 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Na Sali do gry obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych przez 

zawodników i widzów Turnieju oraz palenia tytoniu w tym e-papierosów. 

2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ZZBS. 

                      

 


