
 

XIX FESTIWAL BRYDŻOWY 

 
    Szczegółowy regulamin Festiwalu  
    
    Pruszcz Gdański 25-26.03.2017r. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
  Pruszcz Gdański ul. Niemcewicza 1 

 
I. Sposób przeprowadzania rozgrywek 
 
1. W ramach Festiwalu rozegrane zostaną trzy turnieje : 
• par na maksy  ( sobota 25.03.2017r. godz 10.00 )-30 rozdań 
• par na impy ( sobota 25.03.2017r. godz 16.00 )-30 rozdań  
• par na maksy dwusesyjny (niedziela 26.03.2017 r. godz. 10.00 )- 50 rozdań 
 
2.   Turniej niedzielny wchodzi w skład cyklu Grand Prix PWZBS Gdańsk 2017. 
 
II. Prawo startu i zgłoszenia. 
 
1. Festiwal jest ogólnodostępny 
2. Obowiązuje wpłacenie wpisowego. Stawki  wpisowe  dzielą się na podstawowe i ulgowe. 
Stawki ulgowe za ukazaniem ważnego dokumentu uprawniającego. 
• Do turniejów : par na impy i par na maksy  w sobotę obowiązuje następujące wpisowe ( do 
każdego turnieju osobno ): 
20 zł.- członkowie PZBS i zawodnicy z terenu powiatu gdańskiego 
15 zł.- seniorzy (powyżej 65lat), juniorzy (do25lat) , kobiety 
  5 zł.- młodzież szkolna 
30 zł.- pozostali ( stawka podstawowa ) 
• Do turnieju na maksy dwusesyjnego w niedziele obowiązuje następujące wpisowe : 
35 zł.- członkowie PZBS , zawodnicy z terenu powiatu gdańskiego 
25 zł.- seniorzy , juniorzy , kobiety 
10 zł.- młodzież szkolna 
45 zł.- pozostali ( stawka podstawowa ) 
Wpisowe zawiera składkę 5zł od zawodnika na nagrody cyklu Grand Prix. 
    
3.W przypadku rezygnacji lub dyskwalifikacji zawodnika , w trakcie turnieju, 
   wpisowe nie ulega zwrotowi. 
4.Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu turnieju , w miejscu jego rozegrania. 
   Początek zapisów 30 minut , koniec 5 minut przed rozpoczęciem turnieju. 
   Dopuszcza się zgłoszenia spóźnionych zawodników w trakcie pierwszej                             
rundy turnieju. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. Nagrody 
1.Finansowe – za czołowe miejsca w poszczególnych turniejach 

 fundusz nagród z wpisowego 
 podział środków na nagrody dokona sędzia turnieju w oparciu o regulamin PZBS . Na 

nagrody 50 % wpisowego ( po odliczeniu funduszu Grand Prix i PWZBS ). 
2.Rzeczowe – dla zawodników z czołówki punktacji długofalowej 

 nagrody od Miasta Pruszcza Gdańskiego dla 17 zawodników , w tym nagrody specjalne dla 
najlepszego seniora , juniora , kobiety i zawodnika z powiatu gdańskiego WK<4 

 nagrody rzeczowe nie kumulują si i wręczane będą tylko uprawnionym zawodnikom, 
obecnym w czasie ich wręczania 

 zawodnik poprzedzający na pierwszeństwo wyboru nagrody ( z wyjątkiem nagród 
specjalnych ) - nagród specjalnych nie wybiera się 

 w przypadku pozycji dzielonej w punktacji końcowej o pierwszeństwie wyboru nagrody 
decyduje niższy WK. W ostateczności przeprowadza się losowanie . 

3.Puchary Burmistrza- dla zwycięzców turniejów i czołowego zawodnika w punktacji 
długofalowej 
 
IV. Punktacja długofalowa 
  
             
 1.Do punktacji długofalowej wchodzą punkty uzyskane we wszystkich trzech turniejach: 
 

 Turniej par na impy i maksy po 30 rozdań ( sobota ) - za pierwsze miejsce ilość 
startujących par    razy dwa. Za każde następne miejsce o dwa punkty mniej od pary 
poprzedzającej. 

 Turniej dwusesyjny na maksy 50 rozdań ( niedziela ) – za pierwsze miejsce ilość 
startujących par razy trzy.  Za każde następne miejsce o trzy punkty mniej od pary 

            poprzedzającej. 
 Dodatkowo we wszystkich trzech turniejach za miejsca I-III dopisuje się odpowiednio 5; 3; 

1 pkt.                                                                                                                                            
2.W przypadku równej ilości punktów w punktacji końcowej o przyznaniu nagrody 
decyduje wynik turnieju na impy.    

                           V. 
Sędziowanie 
 
 
1. Turnieje będą sędziowane w oparciu o MPB oraz regulaminy PZBS. 
2. Wyniki każdego turnieju ogłaszane będą niezwłocznie po zakończeniu rozgrywki. 
3. Punktacja długofalowa dostępna będzie na bieżąco . 
4. Protokoły rozdań i zbiorcze będą dostępne do wglądu dla każdego zawodnika. 
5. Czas odwołania od wyników 10 min. od ich ogłoszenia. 
 
 
 
  



 
VI. Ustalenia dodatkowe. 
      1.   Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych( HUM )                                                  
 2.   Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w sali gry. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 
4. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do sali gry. 

    
VII.  Uwagi końcowe 
1. Wszelkie sporne sprawy dotyczące rywalizacji sportowej , nie rozstrzygnięte 
niniejszym regulaminem , rozstrzyga sędzia turnieju . 
2. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 
 
        Organizatorzy : 
• Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim 
• Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Gdańsku 
• Koło Brydża Sportowego przy CKiS w Pruszczu Gdańskim 
   
                                
 
 

 
  
    
                               
 
 
 
  


