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REGULAMIN  
PJATK GRAND PRIX PAR U20 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

I. Postanowienia Ogólne 
1. Celem Grand Prix Par U20 Województwa Pomorskiego (zwanego dalej GPPP U20) jest popularyzacja 

brydża sportowego wśród młodzieży, promowanie gier umysłowych, jako alternatywnej formy 
rozrywki dla młodego człowieka, a także integracja młodych ludzi z różnych części województwa. 

2. Organizatorem GPPP U20 jest Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego. 
3. Głównym partnerem cyklu jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (wydział 

zamiejscowy w Gdańsku). 
4. Honorowy patronat nad cyklem objął Marszałek Województwa Pomorskiego. 
5. Osobą odpowiedzialną za cykl, a zarazem Sędzią Głównym zawodów jest Koordynator GPPP U20 

Marcin Wasłowicz (zwany dalej Koordynatorem). 
6. W turnieju obowiązują właściwe regulaminy PZBS znosi się jednak ograniczenia dotyczące konwencji 

stosowanych w obronie, a w szczególności zapowiedzi 2♦ o znaczeniu Multi po naturalnym otwarciu 
na wysokości jednego.  

II. Uczestnicy 
7. Prawo do gry w turniejach przysługuje zawodnikom urodzonym w 1998 roku i młodszym. 
8. W pojedynczych turniejach, za zgodą Koordynatora, mogą grać starsi zawodnicy, jednak para 

zawierająca takiego zawodnika nie punktuje w klasyfikacji długofalowej oraz zawodnicy Ci nie mają 
prawa do ewentualnych nagród rzeczowych lub finansowych.   

9. Biorąc udział w turnieju zawodnik wyraża zgodę na nieograniczone i wielokrotne wykorzystywanie 
materiałów z jego wizerunkiem przez Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego oraz Polski 
Związek Brydża Sportowego. Zgoda dotyczy jedynie działalności powiązanej z szeroko rozumianą 
promocją brydża sportowego.  

III. Sposób przeprowadzenia rozgrywek 
10. Uczestnicy startują w turniejach eliminacyjnych, które odbywają się na terenie całego województwa w 

roku szkolnym 2017/2018. 
11. W turniejach eliminacyjnych gra się około 24 rozdania. 
12. W czerwcu 2018 roku odbędzie się turniej finałowy, w którym mogą startować wszyscy 

zainteresowani, aczkolwiek, bazując na klasyfikacji długofalowej, zawodnikom zostanie naliczone 
carry over zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Zasady naliczania carry over w finale). 
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IV. Klasyfikacja Długofalowa 
13. Za wygranie każdego turnieju eliminacyjnego przyznawana jest stała liczba Punktów Długofalowych 

(PDF) i wynosi ona 80 niezależnie od frekwencji. Nie ma promocji za zajęcie czołowych miejsc. 
14. W każdym turnieju zdobywcy ostatniego miejsca otrzymują 40 PDF.  
15. Obniżka (różnica PDF pomiędzy sąsiednimi miejscami) jest liczbą całkowitą. 
16. Jeśli iloraz (liczba PDF za I miejsce – 1) / (liczba par – 1) jest liczbą całkowitą, obniżka jest stała 

W przeciwnym razie jest zaokrąglana w górę dla początkowych miejsc, a w dół dla końcowych. 
17. Do punktacji długofalowej klubów i szkół liczą się PDF zdobyte przez wszystkich zawodników. 
18. We wszystkich klasyfikacjach każdemu zawodnikowi zalicza się sufit z 70% wszystkich turniejów 

w cyklu (5/6, 5/7, 6/8, 7/9, 7/10...). 

V. Nagrody 
19. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe w turnieju finałowym. 
20. W przypadku konieczności różnicowania miejsc ex aequo w turnieju finałowym pierwszej kolejności 

decyduje wyższe miejsce w turnieju finałowym, w drugiej wyższa liczba rozegranych turniejów, 
a w ostateczności losowanie.  

21. Nagrody w poszczególnych turniejach eliminacyjnych zapewnia Organizator Lokalny, a także określa 
sposób ich podziału. 

22. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, jako główny partner cyklu, zapewnia 
dodatkowe nagrody rzeczowe oraz indeks dla najlepszego maturzysty w całym cyklu (oraz 50% zniżki 
dla zawodnika z drugim wynikiem).  

VI. Postanowienia końcowe 
23. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Koordynatora. 
24. Decyzje sędziowskie Sędziego Głównego są ostateczne i nie przysługuje prawo do odwołania. 
 

 
 Sędzia Główny i Koordynator  Prezes PM WZBS 
 (-) Marcin Wasłowicz   (-) Andrzej Zaleski 
 
 
 
Lista załączników: 

1. Zasady naliczania carry over w finale. 



Załącznik 1.  
Zasady naliczania carry over w finale 
 

1. Carry over poszczególnych zawodników w turnieju finałowym jest proporcjonalne względem 
uzyskanego wyniku w długiej fali. 

2. Najwyżej sklasyfikowanemu uczestnikowi w długiej fali przysługuje carry over równoważne 
3 maksom w turnieju finałowym. 

3. Najniżej sklasyfikowanemu zawodnikowi przysługuje carry over równoważne jednemu 
maksowi w turnieju finałowym. 

4. Zawodnicy niesklasyfikowani w turniejach eliminacyjnych starują bez carry over. 
5. Pozostali zawodnicy otrzymują carry over proporcjonalne do uzyskanego wyniku wedle wzoru: 

 
(wynik PDF zawodnika – wynik PDF ostatniego zawodnika) × równoważnik 2 maksów 

wynik PDF pierwszego zawodnika – wynik PDF ostatniego zawodnika 

 
 

+ równoważnik 1 maksa 
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