
Regulamin Grand Prix 2013 

Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego 
 

1. W Grand Prix 2013 PWZBS klasyfikowani będą zawodnicy zrzeszeni w PZBS, którzy 

opłacili składki na sezon 2012/2013 poprzez PWZBS lub zamieszkują na terenie 

Województwa Pomorskiego.  

2. Wyniki końcowe zostaną ustalone indywidualnie dla każdego zawodnika z 60% ogólnej 

liczby przeprowadzonych turniejów (np. z 10 jego najlepszych startów). Przy tej samej 

liczbie PDF decyduje wyższa lokata w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa, 

a w dalszej kolejności liczba wygranych turniejów, więcej wyższych lokat. 

3. W cyklu GP 2013 będzie rozegranych od 20 do 50 turniejów, w tym turniej otwarcia 

i zakończenia sezonu 2012 (organizowanych przez PWZBS), osiem jednosesyjnych 

korespondencyjnych turniejów par , turnieje rozegrane w ramach mityngu w Chojnicach, 

Słupsku, Kwidzynie, Starogardzie Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Sudomiu i 

Człuchowie, Sopocie, Rumii, Krokowej,finał Wojewódzkich Mistrzostw Polski w 

konkurencjach: par na zapis maksymalny i zapis średni, indywidualnej, mikstów, 

seniorów i teamów. Niezależnie od tego, do cyklu GP zostaną włączone turnieje 

organizowane przez lokalne środowiska, o ile zgłoszą ten zamiar z co najmniej 

jednomiesięcznym wyprzedzeniem do Zarządu PWZBS. 

4. Turnieje z cyklu Grand Prix PWZBS 2013 mogą być rozgrywane wyłącznie w weekendy 

lub dni wolne od pracy za wyjątkiem turniejów otwarcia i zakończenia sezonu. 

5. W poszczególnych turniejach zawodnicy otrzymują punkty długofalowe zaliczane do 

punktacji łącznej. PDF otrzymuje 60% uczestników. Zwycięzcy w poszczególnych 

turniejów otrzymują PDF odpowiednio: 

a) w jednosesyjnym turnieju par  - 60 PDF, 

b) w turnieju dwusesyjnym - 80 PDF, 

c) w turniejach rangi Mistrzostw Polski 100 PDF, 

Liczba PDF dla dalszych miejsc ulega obniżce o całkowitą liczbę, aż do wyczerpania tak, 

aby zakładane minimum uczestników w danej konkurencji otrzymało punkty. 

W przypadku konieczności zróżnicowania wielkości obniżki, jest ona zawsze większa na 

wyższych miejscach. 

Ponadto zdobywcy czołowych miejsc otrzymują dodatkowe PDF wg klucza: 

a) w jednosesyjnym turnieju: 10,  7, 5, 3, 2, 1 

b) w dwusesyjnym turnieju : 13, 10, 8, 6, 4, 2, 1 

c) w turniejach rangi Mistrzostw Polski: 15, 12, 9, 7, 5, 3, 2, 1   

6. Po zakończeniu  rozgrywek – 16 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie 

partnerem, (ale z takim, który rozegrał co najmniej 20% z ogólnej liczby turniejów 

eliminacyjnych ) startuje w finale. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „16” tworzą parę lub 

któryś z zawodników nie potwierdzi udziału , do finału dopuszcza się kolejnych 

zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 17. 

7. W finale gramy dwie sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem 

‘barometr”, łącznie 2 razy po 30 rozdań. Rozstawienie par w każdej sesji finału jest takie, 

aby w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie 

danej sesji) 

8. W finale zalicza się carry-over  w wysokości sumy PDF ( 60% ogólnej liczby turniejów)  

zdobytych w cyklu Grand Prix  z przeliczeniem na % do maksymalnej ilości PDF 

możliwych do uzyskania w całym cyklu, a następnie z przeliczeniem na punkty możliwe 

do uzyskania w jednej sesji finału. Np. pierwszy zawodnik w całym cyklu zdobył 1591 

PDF co stanowi 43,02 % z łącznej sumy  3698 PDF w cyklu . W finale jednej sesji można 

zdobyć: 30 rozdań x 14 punktów (max) czyli  420 punktów. Carry-over tego zawodnika 

wyniesie wówczas 180,68 punktów.  



9. Komisarzem odpowiedzialnym za przeprowadzenie GP został członek Zarządu a zarazem 

sędzia państwowy - Roman Kmieciak. 

10. Sprawy finansowe. 

Organizatorzy turniejów rozgrywanych w cyklu Grand Prix zgodnie z rozdz. VI § 70 

Regulaminu Zawodów odprowadzają na konto PWZBS po 1,50 zł (turnieje jednosesyjne) 

lub 2,50 zł (turnieje dwusesyjne) od zawodnika z opłat wpisowych do turnieju oraz po 

1,50 zł od każdego zawodnika na nagrody Grand Prix (wpisowe do turnieju powinno 

uwzględniać dopłatę 1,50 zł na nagrody Grand Prix). 

Nagrody w turniejach wchodzących w skład Grand Prix ustala i wypłaca organizator 

zachowując zasady podane w Regulaminie PZBS. 

Wpisowe w finale wynosi 50 zł od zawodnika. 

Podział funduszu nagród w całym cyklu Grand Prix następuje w proporcji:  

 

Lp. 2013 rok zł 

1  1000 

2  750 

3  500 

4  400 

5  300 

6  200 

7  150 

8  130 

9  120 

10  110 

11  100 

12  100 

13  90 

14  90 

15  80 

16  80 

17-20 4 x 70 280 

21-24 4 x 60 240 

25-28 4 x 55 220 

29-32 4 x 50 200 

Razem  5140 

 

11. Wysokość nagród jest uzależniona od zebranego odpisu w poszczególnych turniejach 

Grand Prix jak też od pozyskania sponsorów. 

12. Zarząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia koniecznych zmian 

w regulaminie. 

13. Regulamin powyższy został zatwierdzony uchwałą ZW PWZBS w dniu 12.01.2013 r. 

 

    Prezes PWZBS 

 

(-) Piotr Suchodolski 


