REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDŻOWYCH
STARGARDZKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW
BRYDŻA SPORTOWEGO „Brydż-Star”
1.

Przepisy ogólne.

1.1 Podstawowym dokumentem regulującym wszelkie sprawy organizacyjne i regulaminowe
jest STATUT Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star”
w Stargardzie.
1.2 Za organizacją turniejów brydżowych odpowiada Zarząd Stowarzyszenia „Brydż-Star”.
W kompetencji Zarządu pozostają wszystkie sprawy organizacyjne, finansowe i
dyscyplinarne dotyczące turniejów brydżowych rozgrywanych w Stargardzie .
1.3 Celem turniejów jest popularyzacja brydża sportowego w środowisku stargardzkim i
województwie zachodniopomorskim jak również wśród młodzieży szkolnej. Turnieje
powyższe powinny być stałą formą rywalizacji sportowej, czynnego wypoczynku i
rekreacji opartą na zasadzie koleżeńskości, poszanowania zasad fair play i dobrego
wychowania.
1.4 W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy brydżyści, zarówno zrzeszeni jak i nie
zrzeszeni w PZBS oraz Stowarzyszeniu „Brydż-Star” – pod warunkiem przestrzegania
zasad niniejszego regulaminu oraz opłacający ustaloną przez Zarząd stawkę startową.
1.5 Osoby zgłaszające swój udział w turnieju wyrażają zgodę na nieodpłatne i
nieograniczone wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika turnieju.
2.

Przepisy organizacyjne.

2.1 Z ramienia Zarządu osobą odpowiedzialną za wszystkie sprawy związane z organizacją i
przebiegiem zawodów brydżowych jest Prezes Zarządu lub osoba przez niego
upoważniona do przeprowadzenia konkretnego turnieju lub ich cyklu.
2.2 Na turniejach oficjalnym przedstawicielem organizatora jest Sędzia nadzorujący stronę
techniczną i porządkowo-dyscyplinarną w zakresie określonym w obowiązujących
przepisach Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulaminów PZBS jak również
Statutu Stowarzyszenia „Brydż-Star”. Zadaniem sędziego jest właściwe przygotowanie i
sprawne przeprowadzenie turnieju, nadzór nad utrzymaniem atmosfery zapewniającej
zadowolenie i poszanowanie godności wszystkich uczestników, dyscypliny na sali gry w
czasie zawodów oraz prowadzenie rozgrywek zgodnie ze sportowym duchem brydża
sportowego.
2.3Decyzja sędziego podjęta w sprawach wynikających z Międzynarodowego Prawa
Brydżowego, jest ostateczna.
2.4Zakaz stosowania otwarć blefowych – na otwarcie 1 w kolor min. 4 karty w kolorze i
minimum 10 PC.
2.5Na turniejach cyklicznych dopuszczone są tylko systemy ZIELONE i NIEBIESKIE
zgodne z Polityką systemową PZBS.
2.6Dopuszczalne jest wejście „2 karo” po otwarciu „1 trefl” w znaczeniu WILKOSZ lub
MULTI.

2.7Brydżowe turnieje cykliczne odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki
z uwzględnieniem turniejów par, indywidualnych oraz teamów;
2.7.1
limit czasu na 1 rozdanie wynosi 8,5 min.;
2.7.2
jeżeli w rundzie tasowano karty i wpisywano rozkłady do protokołów to limit na
1 rozdanie wynosi 10 min.
2.8 Sędzia każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego turnieju przedstawia do ogólnego
wglądu protokoły (kontrolki) poprzedniego turnieju w celu ich weryfikacji prze z
zawodników.
2.9 Zastrzeżenia i uwagi do poprawności obliczeń wyników turnieju zainteresowani powinni
składać do sędziego najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego turnieju.
2 .1 0
Zapisy do turnieju wraz z opłatą startową przyjmuje sędzia do godz. 16.55 , zaś
rozpoczęcie turnieju następuje najpóźniej o godz. 17.00.
2 .1 1
Zobowiązuje się sędziego prowadzącego zawody do przeprowadzenia dwóch
przerw 5-cio minutowych po 4 i 8 rundzie.
2 .1 2
Kategorycznie zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu na sali gry.
Za nie stosowanie się do w/w wymogów sędzia winien nakładać kary porządkowe do
wykluczenia z turnieju włącznie.

3.

Przepisy dyscyplinarne

3.1 Sędzia turnieju odpowiedzialny jest za sprawy techniczne i dyscyplinarne turnieju
brydżowego i ma on wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów brydża
porównawczego, a w szczególności może :
3.1.1 nie dopuścić zawodnika do turnieju w przypadku stwierdzenia stanu wskazującego
na spożycie większej ilości alkoholu;
3.1.2 wykluczyć zawodnika z turnieju po stwierdzeniu stanu upojenia alkoholowego,
głośnego lub w inny sposób rażącego zachowania się przy stoliku, używania słów
niecenzurowanych lub zachowania, które odbiega od ogólnie przyjętych norm
zwyczajowych;
3.1.3 stosować wszelkie kary przewidziane przepisami MPB i regulaminami PZBS w
celu utrzymania ładu i porządku oraz właściwego tempa rozgrywek brydżowych, w
szczególności za:
3.1.3.1 opuszczanie miejsca przy stole przed sygnałem zmiany;
3.1.3.2 palenie papierosów i e-papierosów w miejscach niedozwolonych;
3.1.3.3 spożywanie alkoholu na sali gry;
3.1.3.4 używanie telefonów komórkowych (zaleca się wyciszenie telefonów przed
rozpoczęciem gry);
3.1.3.5 prowadzenie głośnych rozmów i komentarzy;
3.1.3.6 „spalenie” rozdania;
3.1.4 zawodnika, który samowolnie opuścił turniej w czasie jego trwania lub został z
niego wykluczony, sędzia jest upoważniony do nie dopuszczenia do trzech
kolejnych turniejów cyklicznych rozgrywanych w Stargardzie;
3.1.5 wnioskować do Zarządu o zawieszenie w prawach zawodnika, który nagminnie
narusza dobre obyczaje, swoim zachowaniem i postępowaniem rzuca cień na
środowisko brydżowe;
3.1.6 odmówić przyjęcia zgłoszenia do turnieju z innych ważnych przyczyn,
podając powód odmowy, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania
się do Zarządu „Brydż-Star”.
3.2 Uczestnik turnieju, który został ukarany zawieszeniem w prawach zawodnika lub
wykluczony z turnieju przez sędziego ma prawo do odwołania od w/w decyzji do Komisji
Dyscyplinarnej Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Brydża Sportowego„BrydżStar” w Stargardzie Szczecińskim jako I-szej instancji. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej
„Brydż-Star” zawodnik może się odwołać do Komisji Dyscyplinarnej ZZBS oraz PZBS
jako ostatniej instancji.

4.

Klasyfikacje turniejów brydżowych

4.1 Prowadzone są dwie klasyfikacje: PDF na „Brydżystę Roku” i PKL.
4.1.1 do punktacji PDF zalicza się wszystkie turnieje organizowane przez „Brydż-Star”,
naliczane wg. następujących zasad przyznawania punktów długofalowych:
4.1.1.1 w turniejach cyklicznych :
4.1.1.1.1 w turniejach par: ilość PDF równa jest ilości startujących par z obniżką
o jeden PDF aż do wyczerpania, dodatkowo premia za trzy pierwsze
miejsca w kolejności +3,+2,+1.
4.1.1.1.2 w turniejach teamów: ilość PDF równa jest dwukrotnej ilości
startujących teamów z obniżką o cztery PDF za miejsce drugie i o dwa
PDF za kolejne miejsca aż do wyczerpania-ostatnie miejsce 1 PDF,
dodatkowo premia za trzy pierwsze miejsca w kolejności +3, +2, +1.
4.1.1.1.3 w turniejach indywidualnych: ilość PDF równa jest ilości startujących
zawodników z obniżką o 1 PDF aż do wyczerpania, dodatkowo premia
za trzy pierwsze miejsca w kolejności +5,+3,+1.
4.1.1.2 w pozostałych turniejach min. „Memoriale J. Wielkoszewskiej” itp.:
4.1.1.2.1 turnieje par: ilość PDF równa jest ilości startujących par z obniżką o 2
PDF aż do wyczerpania, dodatkowo premia za pięć pierwszych miejsc w
kolejności +5,+4,+3,+2,+1.
4.1.1.2.2 turniej teamów: : ilość PDF równa jest dwukrotnej ilości startujących
teamów z obniżką o cztery PDF za miejsce drugie i o dwa PDF za
kolejne miejsca aż do wyczerpania, dodatkowo premia za pięć
pierwszych miejsc w kolejności +5,+4,+3,+2,+1.
4.1.1.3 klasyfikację punktów PKL – suma zdobytych PKL-i.
4.2 Sędzia zawodów zobowiązany jest do przedstawienia oficjalnych wyników turnieju oraz
aktualnej klasyfikacji PDF do ogólnej wiadomości zawodników poprzez powieszenie
wyników na tablicy ogłoszeń oraz na stronie interntowej „Brydż-Star”.
4.3 Zawodnik, który w danym roku zdobywa największą ilość punktów długofalowych PDF
otrzymuje tytuł „Brydżysty Roku” oraz Puchar Dyrektora Domu Kultury Kolejarza.
4.4 Zawodnik, który w danym roku zdobywa największą ilość punktów PKL otrzymuje Puchar
Prezesa Stowarzyszenia.. „Brydż-Star”.
4.5 W turniejach par na maksy oraz impy - pary które zajmą miejsca-lokaty dzielone o
wyższym miejscu decyduje korzystniejszy rezultat w bezpośrednim pojedynku w
następnej kolejności niższy współczynnik WK zawodników łącznie – przy równym
współczynniku WK mniejsza ilość PKLi obu zawodników na koniec poprzedniego
miesiąca wg. Cezara. Natomiast w klasyfikacji rocznej PDF przy lokatach dzielonych o
wyższym miejscu decyduje również niższy współczynnik WK zawodnika a przy równym
mniejsza ilość zdobytych PKL na koniec danego roku.
4.6 Fundusz nagród rocznych - dla pięciu najlepszych brydżystów w klasyfikacji rocznej
(PDF), którzy zdobyli pierwszych pięć miejsc są nagradzani nagrodami pieniężnymi.

5.

Sprawy finansowe

5.1 Podział funduszy uzyskanych z wpisowego do turniejów cyklicznych w jest
następujący:
5.1.1 wpłata do ZZBS Szczecin za PKL – 1,50 zł od zawodnika z każdego turnieju; z
wpisowego;
5.1.2 nagroda dla sędziego za przygotowanie i sędziowanie turnieju – 0,50 zł od
zawodnika z wpisowego;
5.1.3 pozostałe środki finansowe przeznaczane są na cele statutowo-organizacyjne
SSMBS „Brydż-Star”.
5.1.4 Na nagrody pieniężne dla pięciu najlepszych brydżystów w klasyfikacji PDF
„Brydżysta Roku” są przeznaczane następujące kwoty :

I Miejsce
II Miejsce
III Miejsce
IV Miejsce
V Miejsce

- 100,00 zł
- 70,00 zł
- 50,00 zł
- 40,00 zł
- 30,00 zł

Razem : 295,00 zł
5.2 Wręczenie zwycięzcom pucharów oraz nagród pieniężnych odbywać się będzie na
oficjalnym podsumowaniu sezonu sportowego, corocznie w terminie do końca stycznia
roku rozpoczynającego nowy sezon sportowy.
6.

Postanowienia końcowe

6.1 Niniejszy regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Zarząd Stowarzyszenia
Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star” w formie Uchwały.
6.2 Do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie upoważniony jest Zarząd z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek min. 10 członków Stowarzyszenia. Wprowadzane
zmiany muszą być przegłosowane większością zwyczajną na posiedzeniu Zarządu
SSMBS „Brydż-Star”.
6.3 O wszystkich innych sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Prezes
Stowarzyszenia „Brydż-Star” w imieniu Zarządu.
Zmiany w w/w Regulaminie zostały wprowadzone Uchwałą Zarządu SSMBS
„Brydż – Star” na posiedzeniu w dniu 03.07.2018 roku
PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA „BRYDŻ-STAR”
Krzysztof Orzechowski

