
Białystok 2019-12-17 

Podlaski Związek Brydża Sportowego  

W Białymstoku 

ul. B. Chrobrego 5B m. 33 

15-057 Białystok 

 

 

Protokół nr 09/19 

Zarząd PodlZBS w formie głosownia elektronicznego, w składzie: 
1. Adam Szempliński  - Prezes Zarządu 

2. Anna Tompolska  - Członek Zarządu 

3. Mirosław Liszewski  - Wiceprezes Zarządu 

4. Andrzej Błachno  - Członek Zarządu 

5. Wojciech Jabłoński  - Członek Zarządu 

6. Krzysztof Krajewski  - Członek Zarządu 

7. Andrzej Raczkowski - Członek Zarządu 

8. Kamil Sawwa  - Czlonek Zarządu 

podjął uchwały: 

 

Uchwała nr 1 

w sprawie Regulaminu GPW 2020 

Przyjąć uzgodniony regulamin, jak w zał. nr 1 do uchwały.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 2 

w sprawie Kadry Rejonowej 2020 

Przyjąć uzgodniony regulamin, jak w zał. nr 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

1. ...............................................   4.  ................................................ 

 

2. ...............................................   6.  ................................................ 

 

3. ...............................................   7.  ................................................ 

 

4. ...............................................   8.  ................................................ 

 
 

Załączniki: 

Nr 1 - Regulamin Grand Prix Województwa Podlaskiego na 2020 rok 

Nr 2 - Regulamin rozgrywek Kadry Rejonowej 2020 



Regulamin Grand Prix Województwa Podlaskiego na 2020 rok 

 
1. Organizatorem GPW 2020  jest Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku. 

2. Do GPW 2020 zaliczone będą turnieje par na maxy i impy ujęte w kalendarzu rozgrywek 

Podlaskiego Związku Brydża Sportowego na rok 2020 jako GPW: 

a) Cykl turniejów OTP* i OTP** na maxy (w Łomży, Suwałkach, Wygodzie, Zambrowie oraz 

Czarnej Białostockiej); 

b) Cykl turniejów rejonowych maxy/impy organizowanych w Białymstoku, Czarnej 

Białostockiej, Hajnówce, Łomży, Mońkach, Michałowie itd.; 

c) Turnieje w ramach Mityngu Pamięci Andrzeja Mera; 

d) Otwarty Turniej Teamów. 

e) Finały wojewódzkie MPP na maxy i impy. 

Podlaski ZBS może włączyć inne turnieje w zależności od zgłoszeń. 

3.  Organizatorzy imprez powinni zapewnić: 

a) przestronną, dobrze oświetloną salę,  

b) bufet, 

c) nagrody rzeczowe dla co najmniej 3-ch pierwszych par. 

e) promocję dyscypliny na lokalnym terenie 

f) Wykonanie zdjęć zwycięzców/nagrodzonych i przesłanie tego samego dnia do Biura 

PodlZBS (as51@icloud.com) 

4. Wszystkie turnieje muszą być prowadzone przez sędziego posiadającego licencję, a wyniki 

w formie elektronicznej przesłane w ciągu  2-ch dni do organizatora.  

5. W każdym z turniejów przyznane będą zawodnikom pdf-y i tak:  

a) We wszystkich turniejach objętych GPW 2020 – 2x liczba par z obniżką o 2, dodatkowo  

przyznaje się 5;3;1 pdf za pierwsze 3 miejsca. 

b) Otwarty Turniej Teamów – 6 x liczba teamów z obniżką o 6  

W turnieju teamów przyznaje się dodatkowo w finale „A” 14, 10, 6, 4, 2 pdf za pierwsze 5 

miejsc; w finale „B” 6, 4, 2 pdf za pierwsze 3 miejsca  

c) Mityng Pamięci A. Mera – za zwycięstwo zawodnik otrzymuje: ind = 100,  

impy = 120, maxy = 150 pdf. Za czołowe miejsca naliczane są premie: 10, 7, 5, 3, 2, 1 pdf 

6. Indywidualną klasyfikację roczną GPW 2020 ustali się sumując punkty z n-7 najlepszych wyników 

zawodników (gdzie n to liczba wszystkich turniejów w cyklu GPW określonych w kalendarzu 

PodlZBS). 

7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych: 

 większa liczba turniejów, 

 wyższe WK zawodnika, 

 losowanie. 

8. Opłaty startowe w turniejach cyklu GPW: 

1. Wprowadza się sugerowane przez PodlZBS następujące stawki: 

 Turnieje RTP maxy/impy: 

a/ niezrzeszeni     – 40 zł.  

b/ członkowie PZBS z opłaconą składką – 30 zł. 

c/ czł. PZBS z opł. skł. nestorzy   - 25 zł. 

d/ czł. PZBS z opł. skł. młodz. ucząca się, dzieci – 10 zł. 

 Turnieje OTP*/OTP** maxy: 

a/ niezrzeszeni     – 60 zł.  

b/ członkowie PZBS z opłaconą składką – 50 zł. 

c/ czł. PZBS z opł. skł. nestorzy   - 40 zł. 

d/ czł. PZBS z opł. skł. młodz. ucząca się, dzieci – 10 zł. 

 Otwarty Turniej Teamów, Mityng Pamięci A.Mera – wg Regulaminu zawodów 



2. Jeżeli organizator planuje zastosować inne warunki uczestnictwa, niż wymienione w ustępie 1, 

względnie jeżeli udział w turnieju będzie uzależniony od wykupienia usługi dodatkowej informacja 

o tym musi zostać zamieszczona na stronie internetowej imprezy bądź na stronie internetowej 

PdlZBS co najmniej na tydzień przed jej terminem. 

9. Z każdego turnieju organizator odprowadza do PodlZBS odpis w wysokości 7,00 zł. od każdego 

zawodnika, albo na konto Podlaskiego ZBS: PKO SA O/Białystok 43 1240 5211 1111 0000 4919 

1721, albo bezpośrednio do kasy. 

Ponadto za turnieje OTP/OTT, za które przyznawane są aPKLe odprowadza odpis na konto PZBS 

w wysokości 2,50 zł. od każdego zawodnika czł. PZBS z opłaconą skł. indywidualną; 5,00 zł 

od każdego zawodnika bez opłaconej składki (nie dotyczy finałów wojewódzkich MPP 

oraz Mityngu Pamięci A. Mera) – na podstawie noty księgowej otrzymanej z PZBS.  

 

10. Turnieje eliminacyjne 

Niezależnie od klasyfikacji rocznej GPW, wszystkie turniej rangi OTP (Wygoda, Zambrów, 

Mityngowy Pamięci A. Mera, Łomża, Suwałki) stanowią jednocześnie eliminacje do Finału 

Wojewódzkiego MPP na maxy. Turnieje eliminacyjne powinny być rozgrywane metodą małych 5-

stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach (całkowita liczba rozegranych rozdań ≥ 40). 

Zasady organizacji turnieju finałowego określa Regulamin MPP na maxy na szczeblu 

wojewódzkim. 

11. Nagrody 

W turniejach typu Finały wojewódzkie MPP – wyjazd na Finał krajowy w danej kategorii 

na zasadach podawanych w odrębnym regulaminie/informacji, na co najmniej 2 tygodnie 

przed terminem imprezy. 

W pozostałych turniejach – zgodnie z ogólnym Regulaminem Zawodów Brydża Sportowego PZBS 

lub Regulaminem szczegółowym przyjętym i ogłoszonym przez organizatora. 

Klasyfikacja roczna GPW: 

I miejsce - 700 zł. + puchar 

II miejsce - 500 zł. + puchar 

III miejsce  - 300 zł. + puchar 

IV miejsce - 250 zł. 

V miejsce - 200 zł. 

VI miejsce - 150 zł. 

Nagroda specjalna dla najlepszego zawodnika spośród młodzieży szkolnej – 150 zł. 

Nagroda specjalna dla najlepszej kobiety – 150 zł. 

 

12. Dopuszczone systemy licytacyjne 

1) Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS 

2) Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Możliwe jest stosowanie Systemów Żółtych 

oraz Konwencji Brązowych po wyrażeniu zgody przez przeciwników oprócz Mistrzostw 

Województwa na maxy gdzie: Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe 

są zabronione. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ, Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza 

się stosowanie dowolnych konwencji. 

3) Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny. 

4) Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione. 

13. Karty konwencyjne 

1) Każda para,  dla ochrony praw własnych. winna posiadać kartę konwencyjną  

2) Para nieposiadająca 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. 



3) 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. 

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

15. Alertowanie – mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS. 

16. Restrykcje 

1) W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole. 

2) 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. 

3) Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania spowoduje wymierzenie kary automatycznej 

w wysokości 25% zapisu maksymalnego. 

17. Odwołania 

1) Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone: 

a) w formie pisemnej na specjalnym formularzu, 

b) 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, 

c) wraz z kaucją 100 zł. 

2) Odwołanie od wyników musi być złożone w ciągu 15 min. po ich ogłoszeniu przez sędziego 

zawodów. 

18. Sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny.  

19. Interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi 

 

Regulamin został zatwierdzony …17 grudnia… 2019 r.       

 

 

Regulamin  Rozgrywek Kadry Rejonowej 2020 r.  
1. Turniej otwarcia sezonu GPW-01 impy o Puchar Dyrektora Domu Kultury w Czarnej 

Białostockiej stanowi jednocześnie turniej eliminacyjny Kadry Rejonowej (KR) 2020, 

zostanie rozegrany jako RTP zgodnie z aktualnym Regulaminem GPW 2020. 

2. Rozgrywki Kadry Rejonowej (KR) mają na celu wyłonienie w drodze eliminacji 2 par, 

reprezentujących PodlZBS do dalszych rozgrywek szczebla krajowego. 

3. Prawo reprezentowania okręgu podlaskiego w rozgrywkach krajowych mogą uzyskać 

pary, które zajmą miejsca w górnej połowie w turnieju eliminacyjnym, są członkami 

PodlZBS (w tym przynajmniej jedna mieszkająca na stałe w województwie podlaskim) i 

potwierdzą udział w rozgrywkach centralnych w terminie do 19 stycznia 2020 r. 

Pierwszeństwo przysługuje parze, która zajmie wyższą lokatę w eliminacjach. 

4. Wszystkie pary (wyłonione w drodze eliminacji oraz zgłoszone we własnym zakresie 

zgodnie z Regulaminem PZBS) reprezentujące okręg podlaski, koszt udziału w 

rozgrywkach krajowych pokrywają we własnym zakresie. 

 

Regulamin został zatwierdzony dn. ...17 grudnia.... 2019 r. 


