
Regulamin Finału Wojewódzkiego Mistrzostw Polski Par na maxy 2020 r. 

 
1. Organizatorem Finału Wojewódzkiego Mistrzostw Polski Par na maxy jest Podlaski Związek 

Brydża Sportowego w Białymstoku.  

2. W Finale Wojewódzkim Mistrzostw Polski Par na maxy 2020 mogą wziąć udział tylko 

zawodnicy będący aktualnie (czyli w dniu rozgrywania turnieju) członkami Podlaskiego ZBS 

bądź mieszkający na stałe na terenie naszego województwa i będący członkami PZBS. 

3. W Finale Wojewódzkim Mistrzostw Polski Par na maxy 2019 udział weźmie najlepszych 

14 par wyłonionych w turniejach eliminacyjnych:  

 OTP** XII Turniej o Puchar Wójta Gminy Łomża rozgrywany 2019.05.12 

 OTP** XXIII Turniej z okazji Dni Zambrowa rozgrywany 2019.06.09 

 OTP* II Memoriał im. B. Janiszewskiego Cz. Białostocka rozgrywany 2019.09.28 

 OTP** IX Memoriał Pamięci A. Mera rozgrywany 2019.10.27 

 OTP** VI Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Łomży rozgrywany 2019.11.10. 

 OTP** XIII  Międzynarodowy Turniej Par o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki 

rozgrywany 2020. 

4. Po zakończeniu cyklu eliminacyjnego 14 najlepszych zawodników, którzy rozegrali 

co najmniej 4 turnieje eliminacyjne, z wybranym przez siebie partnerem, który rozegrał 

co najmniej 1 turniej eliminacyjny, mają prawo startu w finale. Do końcowej klasyfikacji 

eliminacji sumowane będą najlepsze wyniki (procentowe) z 4 turniejów. W przypadku zajęcia 

miejsc jednakowych o kolejności decyduje (w kolejności): 

a. większa liczb rozegranych turniejów  eliminacyjnych 

b. wyższe WK 

c. losowanie. 

5. Turniej finałowy liczony będzie jak turniej par na maksy grany na dystansie ok. 40 rozdań 

bez uwzględniania carry over z turniejów eliminacyjnych. 

6. W trakcie rozgrywania Finału Wojewódzkiego Mistrzostw Polski Par na maxy nie będą 

podawane do wiadomości zawodników wyniki cząstkowe. 

7. Zwycięzcy (dwie pary, w tym co najmniej jedna mieszkająca na stałe na terenie naszego 

województwa) uzyskają prawo reprezentowania okręgu podlaskiego w rozgrywkach 

centralnych na koszt Podlaskiego ZBS, w tym: 

a. para, która zajmie wyższą lokatę, otrzyma zwrot kosztów: 

 wpisowe 

 przejazd w obie strony środkami komunikacji powszechnie dostępnej, w uzasadnionych 

przypadkach możliwe rozliczenie samochodu prywatnego 

 noclegi wg faktur wystawionych na PodlZBS 

 diety wg czasu przejazdu i pobytu 

b. druga para otrzyma zwrot kosztów 

 wpisowe: 

 zwrot pozostałych kosztów, jeśli awansuje do ścisłego finału 

8. Skład pary na rozgrywki centralne nie może ulec zmianie w stosunku do rozgrywek 

wojewódzkich 

9. Dopuszczone systemy licytacyjne 

a. Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS 

b. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Przeciwko otwarciu 

1 trefl z WJ, Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych 

konwencji. 

c. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Zarząd Podlaskiego 

ZBS lub Sędzia Główny. 

d. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione. 

10. Karty konwencyjne 

a. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną. 

b. Para nie posiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas 

podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, 

które nie maja karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż  każda rozbieżność 

miedzy podanym wyjaśnieniem, a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie 

w postaci udzielenia błędnej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną. 



c. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji 

licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna 

informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego. 

11. Czas gry na rozegranie 2-ch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut. 

12. Alertowanie – mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS. 

13. Restrykcje 

a. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca 

przy stole. 

b. Zakazuje się: 

 opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany, 

 palenia w miejscach niedozwolonych, 

 spożywania alkoholu na sali gry, 

 używania telefonu komórkowego, 

 prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp. 

Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować 

wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego. 

c. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania spowoduje wymierzenie kary automatycznej 

w wysokości 25% zapisu maksymalnego. 

14. Odwołania 

a. Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone: 

 w formie pisemnej na specjalnym formularzu, 

 na ręce Sędziego Głównego w ciągu 15 minut po zakończeniu turnieju, przy czym 

intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu 

orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk 

odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi, 

 wraz z kaucją 100 zł. 

b. Odwołanie od wyników musi być złożone w ciągu 15 min. po ich ogłoszeniu 

przez sędziego zawodów. 

15. Termin, miejsce rozgrywek centralnych oraz ew. aktualizacja niniejszego regulaminu zostanie 

podane w odrębnym komunikacie, po ogłoszeniu stosownego komunikatu przez PZBS. 

 

Regulamin został zatwierdzony 15 kwietnia 2019 r.     

  

Prezes Podlaskiego ZBS 

Adam Szempliński 


