
 

  

 
Regulamin  

Mistrzostw Gdańska w Brydżu Sportowym 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Mistrzostw jest Gdańskie Towarzystwo Brydżowe z siedzibą w Gdańsku. 

2. Mistrzostwa są dofinansowane ze środków Miasta Gdańska . 

3. Mistrzostwa odbędą się w dniach 16 -21 października 2017 w Makabi w Gdańsku (ul. 

Partyzantów 7). 

4. W ramach Mistrzostw rozegranych zostanie pięć  turniejów: 

a. t/par na impy :  poniedziałek,  16.10.2017r. godz. 17.15 

b. t/par mikst :  wtorek,   17.10.2017r. godz. 17.15 

c. t/indywidualny : czwartek,  19.10.2017r. godz. 17.15 

d. turniej drużynowy: piątek,   20.10.2017r. godz. 17.15 

e. Ogólnopolski turniej par na maksy (OTP*) ; Grand Prix PWZBS nr 11 : sobota 

21.10.2017r. godz. 10.00 

II. Prawo startu 

1. W Mistrzostwach mają prawo startu wszyscy miłośnicy gry w brydża.  

2. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu turnieju, w miejscu jego rozegrania. Początek zapisów 

30 minut, koniec 5 minut przed rozpoczęciem turnieju. Wcześniejsze  zapisy przez Internet.  

3. Dopuszcza się zgłoszenia spóźnionych zawodników w trakcie pierwszej rundy turnieju (oprócz 

turnieju indywidualnego) po uprzednim poinformowaniu Sędziego Głównego. 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w budynku, w którym mieści się sala gry, pod 

groźba natychmiastowej dyskwalifikacji. 

III. Punktacja długofalowa 

1. Do punktacji długofalowej wchodzą punkty uzyskane w czterech z pięciu turniejów: 



 

  

a. Turniej indywidualny – za pierwsze miejsce ilość startujących. Za każde następne 

miejsce o jeden punkt mniej od zawodnika poprzedzającego. 

b. Turniej par na impy i miksty - za pierwsze miejsce ilość startujących par razy dwa. Za 

każde następne miejsce o dwa punkty mniej od pary poprzedzającej. 

c. Turniej drużynowy – za pierwsze miejsce ilość teamów razy cztery. Za każde 

następne miejsce o cztery punkty mniej od teamu poprzedzającego. 

d. Turniej OTP na maksy 40 rozdań (sobota) – za pierwsze miejsce ilość startujących 

par razy trzy.  Za każde następne miejsce o trzy punkty mniej od pary 

poprzedzającej. 

e. Dodatkowo we wszystkich czterech turniejach za miejsca 1-3 dodaje się 

odpowiednio 5, 3 i 1 pdf. 

2. W przypadku równej liczby punktów w punktacji końcowej o pierwszeństwie decyduje wynik 

turnieju indywidualnego. W przypadku, gdy ten warunek nie rozstrzyga o pierwszeństwie 

wyboru nagrody decyduje niższe WK. 

IV. Nagrody 

1. Dla zwycięzców turniejów i czołowych zawodników w punktacji długofalowej przewidziano 

medale i Puchary Prezydenta Miasta Gdańska. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Okres reklamacyjny upływa 10 minut po ogłoszeniu wyników przez Sędziego.  

2. Wyniki będą zamieszczone w internecie na stronie : WWW.bridge.gda.pl. 

3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny. 

4. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne. 

5. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 


