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XX Festiwal Brydżowy 
REGULAMIN ZAWODÓW 

 

I. Postanowienia ogóle 

1. Organizatorem XX Festiwalu Brydżowego pod patronatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, 
zwanego dalej Zawodami, jest Koło Brydżowe przy Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańsku, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Fryderyka Chopina 34. 

1. Zawody rozgrywane są w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu przy 
ul. Niemcewicza 1 w dniach 24-25.03.2017.  

2. Sędzią Głównym zawodów jest Sędzia Międzynarodowy PZBS Marcin Wasłowicz. 
3. Zawody mają charakter otwarty. 
4. W Zawodach stosuje się właściwe przepisy PZBS, a w szczególności Politykę Systemową 

PZBS, z tym wyjątkiem, że wolno stosować konwencję „2♦– Multi” po każdym otwarciu 1♣. 
5. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa: 

a. dla turnieju z cyklu Grand Prix PWZBS – 10 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu 
b. dla pozostałych turniejów – 30 minut po starcie następnego turnieju. 

6. Błąd w zapisie może być poprawiony po upływie okresu reklamacyjnego zgodnie z przepisem 
79C2 MPB za zgodą Sędziego Głównego. Taka zmiana zapisu nie może wpłynąć na wydane 
dotychczas nagrody. Sędzia Główny każdorazowo decyduje, czy taka zmiana może wpłynąć 
na nagrody jeszcze niewypłacone oraz na klasyfikację długofalową Zawodów. 

 
II. Wpisowe 

1. Organizator ustala wpisowe jak następuje: 

 
Normalne Członek PZBS 

i powiat gdański 
Ulgowe 

Uczniowie 
do 19 lat 

Grand Prix PMWZBS (5x10) 45 zł 35 zł 25 zł 10 zł 

turniej na maksy lub impy (3x10) 30 zł 20 zł 15 zł 5 zł 

2. Wpisowe ulgowe przysługuje zawodnikom z opłaconą składką PZBS i prawem do zniżek wg 
standardów PZBS (adnotacja „przysługują zniżki” w systemie MSC CEZAR) oraz wszystkim 
kobietom. 

3. Wpisowe dla uczniów do lat 19 przysługuje zawodnikom z opłaconą składką PZBS i ważną 
legitymacją szkolną. 

4. Zawodnikom z terenu powiatu gdańskiego przysługuje wpisowe jak dla członka PZBS 
niezależnie od opłacenia składki zawodniczej. Ewentualne przypadki sporne rozstrzyga 
Organizator. 

III. Turnieje oraz klasyfikacja długofalowa 

1. W ramach Zawodów rozegrane zostaną następujące turnieje: 
a. sobota godz. 10:00 - turniej par na maxy (30 rozdań) 
b. sobota godz. 16:00 - turniej par na impy (30 rozdań) 
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c. niedziela godz. 10:00 - Grand Prix PMWZBS  (50 rozdań) 
2. Wszystkie turnieje zaliczają się do klasyfikacji długofalowej Zawodów. 
3. Zawodnicy poszczególnych turniejów otrzymują punkty długofalowe (pdf) na następujących 

zasadach: 
a. w turnieju par na maxy lub impy – zwycięzcy otrzymują pdf w liczbie 

odpowiadającej dwukrotności liczby startujących par, a kolejne miejsca o 2 pdf 
mniej 

b. w turnieju Grand Prix PMWZBS – zwycięzcy otrzymują pdf w liczbie odpowiadającej 
trzykrotności liczby startujących par, a kolejne miejsca o 3 pdf mniej 

c. zawodnicy z czołowych miejsc poszczególnych turniejów otrzymują dodatkowe 5, 3 
i 1 pdf odpowiednio do zajętego miejsca. 

4. W przypadku takiej samej liczby pdf decyduje w pierwszej kolejności wynik w turnieju na 
impy, a w następne w turnieju Grand Prix PMZBS.  

IV. Nagrody  

1. We wszystkich turniejach par przyznawane są nagrody finansowe na następujących zasadach: 
a. fundusz nagród finansowych stanowi co najmniej 50% wpisowego (po odliczeniu 

opłat uiszczanych do PM WZBS) 
b. podziału nagród dokonuje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem 

Zawodów 
c. podział nagród w danym turnieju powinien zostać ogłoszony przed startem drugiej 

sesji. 
2. W klasyfikacji długofalowej przyznawane są nagrody rzeczowe na następujących zasadach: 

a. 12 najwyżej sklasyfikowanych zawodników otrzymuje nagrody od Miasta Pruszcza 
Gdańskiego 

b. dwudziesta osoba w klasyfikacji długofalowej otrzymuje nagrodę rzeczową 
c. dodatkowo nagrody rzeczowe otrzymują najwyżej sklasyfikowani jeszcze 

nienagrodzeni: 
i) kobieta 
ii) senior 
iii) junior 
iv) zawodnik z powiatu gdańskiego o WK ≤ 5 
v) zawodnik o WK < 3 

d. zawodnik zajmujący wyższe miejsce ma pierwszeństwo wyboru nagrody (nie 
dotyczy nagród specjalnych, które są z góry określone) 

e. nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście podczas ceremonii zakończenia,  a w 
przypadku nieobecności uprawnionego zawodnika organizator zastrzega sobie 
prawo do dowolnego dysponowania nagrodą 

f. nagrody rzeczowe nie kumulują się 
g. w przypadku miejsc dzielonych nagrodę otrzymuje zawodnik o niższym WK, a i gdy 

to nie rozstrzyga - Sędzia Główny zarządza losowanie 
h. warunkiem odebrania nagrody jest podanie numeru PESEL, imienia, nazwiska i 

adresu zamieszkania na liście odbioru nagród. 
3. Zwycięzcy turniejów oraz zwycięzca klasyfikacji długofalowej dodatkowo otrzymują puchary 

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.  
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V. Postanowienia końcowe 

1. Rozstrzyganie spraw spornych ze względu na charakter należy do: 
a. organizatora w sprawach natury organizacyjnej 
b. Sędziego Głównego w sprawach natury sportowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nieznacznych zmian w ogłoszonym 
regulaminie w szczególnych wypadkach. 

3. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie wizerunku przez organizatora do celów szeroko rozumianej promocji brydża 
sportowego. 

4. Na sali gry zabronione jest spożywanie alkoholu, wprowadzeni zwierząt oraz palenie tytoniu 
i tzw. papierosów elektronicznych. 

 
 
 
 

 
Wykaz zmian: 

Data zmiany Zmieniony punkt i opis zmian Komentarz Organizatora 

22.03.2018 IV 2 c. iv)  
zmiana 
„WK > 5” na „WK < 5” 

„Czeski” błąd organizatora, intencja była jak po 
zmianie, niestety w zgłoszonych uwagach do 
dokumentu pierwotnego napisało się odwrotnie. 

24.03.2018 IV 2 c. iv)  
zmiana 
„WK < 5” na „WK ≤ 5” 

Dalsza poprawka 

22.03.2018 IV 2 c. iv)  
zmiana 
„zawodnik najsłabszy startujący w 
trzech turniejach” na „zawodnik o 
WK < 3” 

Zmiana koncepcji 

22.03.2018 IV 3  
dopisanie punktu 

Sprecyzowanie procedury odbioru celem uniknięcia 
zaskoczenia 

22.03.2018 V 4  
dopisanie punktu 

Dopisanie ogólnego punktu porządkowego 

 

 


