
Regulamin rozgrywek ligi okręgowej DMP sezonu 2018/2019 

 

W dniu 22 października 2018 r. rozpoczynają się rozgrywki ligi okręgowej 
Drużynowych Mistrzostw Polski sezonu 2018/2019 w woj. pomorskim. 
Przypominam, że do obowiązku kapitana drużyny pełniącej rolę gospodarza w meczu 
(lub osoby przez niego upoważnionej), będzie umieszczenie wyniku meczu wraz ze 
składami obu drużyn niezwłocznie po jego zakończeniu w programie „IZL” 
znajdującym się na gdańskiej stronie brydża www.bridge.gda.pl → ligi → IV liga → 
Wyniki. Natomiast do obowiązku kapitana drużyny przeciwnej będzie należało 
potwierdzenie tego wyniku. W dalszym ciągu pozostaje obowiązek przesłania w ciągu 
14 dni na adres: Janusz Liwosz, ul. Partyzantów 30 / 11, 81-423 Gdynia listem zwykłym 
prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez obu kapitanów protokołu meczowego. 
Przypominam także o obowiązku powiadamiania prowadzącego rozgrywki, o każdym 
fakcie uzgodnionego przez obie drużyny przełożenia terminu meczu. 
 
 
Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem: każdy z każdym mecz i rewanż. 
Rundy od I do XII zostaną rozegrane na zasadzie pojedynczych meczów w terminie i miejscu 
wskazanym przez gospodarzy tych pojedynków. 
Rundy XIII oraz XIV zostaną rozegrane na jednym wspólnym zjeździe którego miejsce i 
termin zostanie podany później. 
W wyjątkowej sytuacji kapitanowie drużyn po uzgodnieniu i powiadomieniu prowadzącego 
rozgrywki mogą mecze zaplanowane do rozegrania na zjeździe, rozegrać wcześniej przed 
terminem zjazdu (w żadnym wypadku później!!!)     
 
Drużyny które ukończą rozgrywki na miejscach 1 i 2 otrzymują tytuł "Mistrza" oraz 
"Wicemistrza" ligi okręgowej oraz automatyczny awans do III ligi.  
Ewentualny awans do III ligi drużyn z miejsc dalszych został zapisany w regulaminie 
rozgrywek III ligi. 

 
Wszystkie mecze 24 rozdaniowe (2x12). 
  
 

Tabela Przeliczeniowa z IMP na VP 
obowiązująca w lidze okręgowej 

dla 24 rozdań  
 

IMP VP 

0 - 1 10 

2 - 5 11 

6 - 10 12 

11 - 15 13 

16 - 21 14 

22 - 27 15 

28 - 34 16 

35 - 43 17 
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44 - 53 18 

54 - 65 19 

66+ 20 

 


