
56 Mistrzostwa Polski Par Open na zapis maksymalny 
 

Finał Wojewódzki 
 

Finał wojewódzki Mistrzostw Polski Par (24 pary) na zapis maksymalny 
zostanie rozegrany w dniu 14 kwietnia 2013 (niedziela) godz. 10.00 

w ………………………………………………………………. 
 

Impreza zaliczana jest do punktacji Grand Prix Województwa Pomorskiego. 
 

Finał wojewódzki zostanie poprzedzony eliminacjami , z których do finału 
zakwalifikują się: 
- Słupsk   - 3 pary ( pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 12 par)  
- Ustka  - 1 para ( pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 8 par) 
- Kwidzyn  - 2 pary ( pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 10 par)  
- Starogard Gd. - 1 para ( pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 8 par)  
- Gdynia  - 2 pary ( pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 10 par)  
- Gdańsk   - 3+3+3 pary (pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 12 par)         
- Rumia  - 2 pary (pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 10 par) 
  
Bezpośrednio do finału wojewódzkiego zostaną dopuszczone pary o łącznym 
współczynniku WK = 25 po wcześniejszym zgłoszeniu się do Romana Kmieciaka  w 
terminie do 7 kwietnia  2013 r. 
Opłata startowa od zawodnika wynosi: 
- turniej eliminacyjny –do ustalonego wpisowego dopłata 5 zł 
- finał wojewódzki – opłata normalna 50 zł, ulgowa 30 zł 

 
Ustalenia regulaminowe: 
Zawody mają charakter otwarty i mogą wziąć w nich udział wszyscy chętni. W 
związku z tym, że impreza stanowi jednocześnie eliminacje do Finału Mistrzostw 
Polski Par na zapis maksymalny, to do ćwierćfinału centralnego kwalifikują się 2 
pary (tylko członkowie Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża 
Sportowego w Gdańsku mający opłaconą składkę na 2013 rok). 
Finał centralny MPP odbędzie się w Warszawie w dniach 1-4.05.2013 r. 

 
W MPP mają zastosowanie MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka 
Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy regulamin. 

 
Nagrody finansowe : I – 500 zł, II – 300 zł, III – 200 zł, IV – 150 zł oprócz tego dla 
zwycięzców przewidziano puchary .   

 
Uwaga! w ćwierćfinale MPP mogą bez eliminacji startować pary o łącznym 

WK=38, pod warunkiem zgłoszenia się bezpośrednio do ZG PZBS,  
w terminie do 30 kwietnia 2013 r. 

W przypadku, gdy na miejscach 1-2 znajdą się pary z uprawnieniami, do finału 
MPP mogą zostać zgłoszone kolejne pary z finału wojewódzkiego. 

 
 

     Prezes PWZBS 
                     Piotr Suchodolski 


