
Regulamin Finału Wojewódzkiego Mistrzostw Polski Par na impy 2020 r. 

(GPW 14 impy) 

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

Brydża Sportowego w Białymstoku (PodlZBS).  

2. Miejsce i termin finału – Michałowo, ul. Sienkiewicza 21, 27 września 2020 r., godz. 10:00 

3. Turniej odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi PZBS. Zawodników obowiązują 

maseczki/przyłbice. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera „Informacja o zawodach 

organizowanych przez PodlZBS (organizator) w związku z COVID-19” zamieszczona 

na stronie głównej internetowej PodlZBS. 

4. W Finale Wojewódzkim Mistrzostw Polski Par na impy 2020 mogą wziąć udział zawodnicy 

będący członkami PZBS. 

5. Turniej finałowy rozegrany będzie jako jednosesyjny turniej par na impy grany na dystansie 

30 rozdań.  

6. W trakcie rozgrywania turnieju finałowego nie będą podawane do wiadomości zawodników 

wyniki cząstkowe. 

7. Rejestracja do turnieju będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną, najpóźniej do 21 

września 2020 r. Zawodnicy nie zarejestrowani elektronicznie do zawodów nie zostaną  

dopuszczeni do gry. 

8. Opłata startowa: 

a. członkowie PZBS - 40 zł. od zawodnika 

b. członkowie PZBS juniorzy i młodsi - 15 zł. od zawodnika 

Oplata startowa obejmuje bezpłatny serwis kawowy. 

9. Nagrody: 

a. puchary dla trzech pierwszych par 

b. wyjazd na rozgrywki centralne dla wyłonionej 1 pary na koszt PodlZBS 

10. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie wyłoniona para, reprezentująca okręg podlaski 

w rozgrywkach centralnych na koszt PodlZBS  

11. Prawo reprezentowania okręgu podlaskiego w rozgrywkach centralnych może uzyskać para, 

które zajmie miejsce w górnej połowie sklasyfikowanych par w turnieju finałowym 

(mieszkająca na stałe na terenie województwa podlaskiego) i potwierdzi udział 

w wyznaczonym terminie. Pierwszeństwo przysługuje parze, która zajmie wyższą lokatę. 

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

wojewódzkich 

13. 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. 

14. 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. 

15. Alertowanie – mają zastosowanie Zasady Alertowania PZBS. 



16. 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 a i b może spowodować 

wymierzenie kary w wysokości do 2 imp. 

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

w wysokości 4 imp. 

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

zawodów. 

18. Zgłoszenie do niniejszych zawodów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

19. Termin i miejsce rozgrywek centralnych  - zgodnie JKS PZBS 2020 

 

Regulamin został zatwierdzony 03.09.2020 r. 

 Białystok, 03 września 2020 

Prezes Podlaskiego ZBS 

Adam Szempliński 


