
REGULAMIN 
 ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH O PUCHAR POMORSKIEGO 

WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO 2017/2018 
 

Celem rozgrywek o Puchar PWZBS 2017/2018 jest wyłonienie drużynowego Mistrza PWZBS na 2018 r. 

1. Prawo startu w Pucharze PWZBS mają wszystkie drużyny zgłoszone do rozgrywek ligowych oraz 

dowolne zespoły 4-6 osobowe składające się z mieszkańców naszego województwa. 

2. System gry : przegrywający odpada.  

3. Drużynom zgłaszającym się do Pucharu PWZBS przypisane zostaną numery startowe wg zasady: 

wyższy szczebel rozgrywek ligowych lub wyższe miejsce w rozgrywkach sezonu 2016/2017 – 

mniejszy numer startowy. W pozostałych przypadkach wyższe średnie WK drużyny – mniejszy numer 

startowy. W przypadku równego średniego WK o kolejności numeru decyduje losowanie. 

4. Kojarzenie par do I rundy będzie wynikało z przydzielonego numeru startowego, gdzie nr 1 spotka się 

z nr ostatnim, 2 z przedostatnim, 3 z trzecim od końca itd.. W kolejnych rundach kojarzenie par 

następować będzie na podstawie „Schematu rozgrywek Pucharu PWZBS”, integralnej części 

niniejszego regulaminu. 

5. Gospodarzem meczu jest drużyna o wyższym numerze startowym. Czas i miejsce rozegrania meczu do 

uzgodnienia pomiędzy kapitanami teamów. 

6. Na rozegranie meczu drużyny będą miały 21 dni ( termin rozegrania danej rundy jest podany  w tabeli 

wyników ), za zgodą sędziego dopuszcza się rozegranie meczu w ciągu 7 dni po ustalonym terminie. 

7. W przypadku nie rozegrania meczu w terminie jest przyznany walkower dla drużyny, która nie zawiniła 

8. Drużyny rozgrywają ze sobą jeden 24-rozdaniowy mecz. Wynik meczu ustala się w imp z 

przeliczeniem na VP wg skali 20:0. W przypadku remisu, obowiązuje 4-rozdaniowa dogrywka. 

9. Od ćwierćfinałów  gramy mecz i rewanż. O awansie decyduje rezultat łączny z obu meczów. 

10. W finale drużyny rozgrywają jeden 48-rozdaniowy mecz. 

11. Drużyny, które przegrały mecz półfinałowy rozgrywają jeden 48-rozdaniowy mecz o 3 miejsce. 

12. W każdym meczu zawodnicy otrzymują PKL. W pojedynczych meczach (rozgrywanych poza cyklem 

DMP, ale umieszczonych w kalendarzu PZBS lub WZBS) suma PKLi wynosi 10% iloczynu średniego 

WK zawodników występujących w meczu (przy średnim WK<0.15 przyjmuje się wartość 0.15) i liczby 

rozdań. Podział sumy PKLi na drużyny jest równy stosunkowi zdobytych punktów (zgodnie ze 

stosowanym obliczaniem wyniku meczu – np. IMP lub VP) z zaokrągleniem w górę do pełnego PKLa. 

Wszyscy zawodnicy występujący w meczu otrzymują przynależne PKLe w całości. Przy zawodach 

długoterminowych (Liga Szkolna, rozgrywki pucharowe nie będące rozgrywkami DMP) stosuje się 

powyższy sposób wyliczania PKL. 

13. Dla drużyn zgłoszonych do rozgrywek ligowych w PWZBS Gdańsk udział w Pucharze jest bezpłatny,. 

Wszystkie inne  zespoły uiszczają opłatę w wysokości 100 zł przed rozpoczęciem rozgrywek. 

14. Nagrody: 

a. zdobywca Pucharu PWZBS otrzymuje Puchar Przechodni i 800 zł  

b. zdobywca II miejsca : 500 zł  

c. zdobywca  III miejsca: 300 zł 

d. najlepsza drużyna o najniższym średnim WK  z drużyn, które  zakwalifikują się do rundy 3 : 

200 zł 

15. Puchar przechodzi na własność drużyny po 3-krotnym kolejnym wygraniu rozgrywek lub po 5-krotnym 

wygraniu w dowolnym czasie. 

16. Szczegółowy harmonogram rozgrywek oraz telefony kontaktowe zostaną przedstawione drużynom do  

30  listopada 2017 r. 

17. Komisarzem odpowiedzialnym za przeprowadzenie rozgrywek Pucharu PWZBS został członek  

Zarządu a zarazem sędzia państwowy - Roman Kmieciak. 

18. Wszystkie sporne sprawy rozstrzyga WGiD PWZBS w składzie 3-osobowym. Decyzje Komisji 

Odwoławczej są ostateczne. 

19. Regulamin powyższy został zatwierdzony uchwałą ZW PWZBS w dniu ……...2017 r. 

 

 

 

Prezes PWZBS 

 

           (-) Andrzej Zaleski  


