
Regulamin Grand Prix 2019 

Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego 

1. Grand Prix Pomorskiego WZBS rozgrywane będzie jako cykl  12 do 14 turniejów 
eliminacyjnych, rozgrywanych średnio raz w miesiącu na terenie województwa 
pomorskiego. 

2. Cykl turniejów ma charakter otwarty. 

3. Turnieje z cyklu Grand Prix PWZBS 2019 mogą być rozgrywane wyłącznie w weekendy lub 
dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się możliwość rozegrania do 2-ch turniejów w 
inne dni. 

4. Komisarzem odpowiedzialnym za przeprowadzenie GP i sędzią głównym cyklu będzie 
członek Zarządu sędzia państwowy - Roman Kmieciak. 

5. Zgłoszenia do kalendarza sportowego PWZBS będą przyjmowane do 30 dni przed 
rozegraniem turnieju. 

6. W przypadku nie zgłoszenia turnieju na kolejny miesiąc przez zainteresowanego 
organizatora turniej eliminacyjny zorganizuje Zarząd PWZBS. 

7. Termin i miejsce rozegrania turnieju eliminacyjnego zostanie ogłoszony na stronie 
www.bridge.gda.pl oraz wpisany do kalendarza sportowego co najmniej na miesiąc przed 
jego rozegraniem. 

8. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą na powielanych rozdaniach. 

9. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym będzie wynosić od 39 do 50. W szczególnych 
wypadkach, na wniosek organizatora, Zarząd może zatwierdzić mniejszą liczbę rozdań. 

10. Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona według średniej arytmetycznej z sumy 
procentów z najlepszych ośmiu uzyskanych wyników. 

11. Zróżnicowanie miejsc dzielonych: 

a. większa liczba rozegranych turniejów eliminacyjnych, 

b. więcej wyższych lokat w turniejach eliminacyjnych, 

c. niższe WK zawodnika na dzień zakończenia cyklu, 

d. losowanie. 

12. Po zakończeniu cyklu - 16 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem 
który rozegrał co najmniej pięć turniejów eliminacyjnych wystartuje w finale (pod 
warunkiem, że mają opłaconą składkę za rok 2020), . Potwierdzenie udziału w finale 
zgłasza się w terminie i trybie ogłaszanym przez Sędziego Głównego. Jeśli dwaj zawodnicy z 
najlepszej „16” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału 
dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 
17. Koszt udziału w finale 

 50 zł członek PZBS, 

 75 zł zawodnik niezrzeszony, 

13. Finał będzie rozegrany systemem „każdy z każdym” 15 rund po 3 rozdania, rozgrywane 
systemem “barometr”, łącznie 45 rozdań. Rozstawienie par w finale jest takie, aby w 
ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej 
sesji). 

14. W finale zalicza się carry-over w wysokości 50% średniej z sumy procentów z najlepszych 
ośmiu uzyskanych wyników z przeliczeniem na punkty do uzyskania w finale. 

http://www.bridge.gda.pl/


15. Wpisowe oraz nagrody w turniejach wchodzących w skład Grand Prix ustala i wypłaca 
organizator zachowując zasady podane w Regulaminie PZBS. Sugerowane wpisowe do 
turnieju 1zł/rozdanie + 5zł na fundusz nagród długofalowych GP PWZBS. 

16. Do każdego wpisowego należy dodać 5 zł na fundusz nagród długofalowych cyklu. 

17. Organizatorzy turniejów rozgrywanych w cyklu Grand Prix odprowadzają na konto PWZBS 
2,50 zł od turnieju dwusesyjnego  (liczba rozdań >=39) oraz 5 zł na fundusz nagród 
długofalowych cyklu. 

18. Łączna pula nagród w finale ogólnym wyniesie minimum 4.300 zł. 

Nagrody Gwarantowane w finale: 

Lp. zł 

1 1000 

2 750 

3 500 

4 400 

5 300 

6 200 

7 150 

8 140 

9 130 

10 120 

11 110 

12 100 

13 100 

14 100 

15 100 

16 100 

 


