
54 Międzynarodowy Kongres Bałtycki 

REGULAMIN ZAWODÓW 

1. Organizatorem Zawodów jest Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego z 

siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 80. 

2. Zawody będą rozgrywane w Hali Widowiskowo Sportowej Sopockiego Klubu Tenisowego 

w Sopocie przy ul. Haffnera 57 w dniach 18.07.2014 – 26.07.2014. 

3. Zawody mają charakter otwarty. 

4. W Zawodach mają zastosowanie przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz 

Polityka Systemowa PZBS. 

5. W ramach Zawodów prowadzone będą klasyfikacje długofalowe: 

a) Kongresowa – na podstawie 10 najlepszych wyników z 12 organizowanych 

konkurencji: 

 Kongresowe Turnieje Par w tym turniej eliminacyjny z cyklu Grand Prix Polski Par, 

 Kongresowy Turniej Par Mikstowych, 

 Kongresowy Turniej Indywidualny, 

 Kongresowy Turniej Teamów. 

b) Popularna – na podstawie 5 najlepszych wyników z 5 organizowanych Otwartych 

Turniejów Par, 

c) Kongresu Młodzieży – na podstawie 3 najlepszych wyników z 4 organizowanych 

konkurencji w ramach Kongresu Młodzieży, 

6. Zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymują pdf odpowiednio: 

a) W klasyfikacji kongresowej: 

 w turnieju mikstowym  – 180 pdf 

 w turniejach par 3 x 10  – 240 pdf 

 w turnieju indywidualnym – 180 pdf 

 w turnieju par GPP  – 320 pdf 

 w turnieju Teamów  – 320 pdf 

b) W klasyfikacji popularnej, w otwartym turnieju par – 120 pdf 

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

aby 40% par w danej konkurencji otrzymało punkty. W przypadku konieczności 

zróżnicowania wielkości obniżki, jest ona zawsze większa na wyższych miejscach. 

Ponadto zdobywcy czołowych miejsc otrzymają dodatkowe pdf wg klucza: 

 w turnieju mikstowym: 20, 14 10, 7, 5, 3, 2, 1 

 w turniejach par 3x10: 30, 21, 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1 

 w turnieju indywidualnym: 20, 14 10, 7, 5, 3, 2, 1 

 w turnieju GPP: 40, 28, 20, 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1 

 w turnieju teamów: 40, 28, 20, 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1 



W otwartym turnieju par: 

 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1 przy startujących powyżej 30 par 

 10, 7, 5, 3, 2, 1 przy startujących w turnieju do 30 par 

c) W klasyfikacji kongresowej Kongresu Młodzieży 

 w turniejach par – zwycięzcy otrzymują ilość punktów równą ilości startujących 

par z obniżką o 2 punkty za kolejne miejsce. 

Dodatkowo czołowe pary otrzymują punkty: 5, 3, 2, 1 

 w turnieju indywidualnym – zwycięzca otrzymuje ilość punktów równą połowie 

ilości startujących uczestników, z obniżką o 1 punkt. 

Dodatkowo za czołowe miejsca zawodnicy otrzymują odpowiednio: 5, 3, 2, 1 

punktów 

 turnieju teamów – zwycięzcy otrzymują ilość punktów równą dwukrotnej ilości 

startujących teamów, z obniżka o 4. 

Dodatkowo czołowe teamy otrzymują odpowiednio punkty; 10, 6, 4, 2 

Przy równej liczbie pdf o wyższym miejscu w końcowej klasyfikacji kongresowej 

decyduje wyższe miejsce w turnieju GPP. 

Przy równej liczbie pdf o wyższym miejscu w końcowej klasyfikacji popularnej 

turniejów otwartych decyduje większa jednorazowo zdobyta liczba pdf. 

Przy równej liczbie pdf o wyższym miejscu w końcowej klasyfikacji kongresowej 

Kongresu Młodzieży decyduje wyższe miejsce w turnieju indywidualnym. 

W przypadku zajęcia miejsc ex aequo nagrody zostają podzielone. 

7. Wpisowe. 

Organizator ustala następujące wpisowe do turniejów od zawodnika. 

Rodzaj turnieju Normalne 

Członek PZBS 

Zawodnik 

zagraniczny 

Ulgowe 

Seniorzy 65+ 

Juniorzy 20 do 25 

Uczniowie 

do 19 lat 

Turniej Kongres Młodzieży - - - 10 zł 

Grand Prix Polski Par 90 zł + 10 zł* 65 zł + 10zł* 45 zł + 10 zł* 25 zł 

Kongresowy Turniej Par 75 zł 50 zł 35 zł 10 zł 

Kongresowy Turniej Indywidualny 75 zł 50 zł 35 zł 10 zł 

Otwarty Turniej Par 60 zł 40 zł 25 zł 10 zł 

Grand Prix Polski Teamów 

Waza Bałtyku, Eliminacje 150 zł + 10 zł** 100 zł + 10 zł** 70 zł + 10 zł** 50 zł + 10 zł** 

Grand Prix Polski Teamów 

Waza Bałtyku, Finały 75 zł  50 zł  35 zł  25 zł  

 

Ulgi przysługują członkom PZBS – według systemu CEZAR 

* - odpis na fundusz brydża młodzieżowego 

** - odpis na rzecz PZBS na fundusz nagród turnieju finałowego Grand Prix Polski Teamów 

Wszystkie opłaty zawierają 10% odpisu na fundusz nagród długofalowych kongresu. 



8. Nagrody. 

a) We wszystkich turniejach kongresu przewidziane są regulaminowe nagrody 

pieniężne dla 10% uczestników (łącznie z nagrodami specjalnymi) liczonych od 

pełnych dziesiątek startujących. 

Pulę funduszu nagród turniejowych tworzy 40% wpisowego. Pierwsza nagroda 

wynosi 20% puli funduszu nagród. 

W turnieju eliminacyjnym Grand Prix Polski Par pulę nagród tworzy 50% wpisowego. 

Dodatkowo I miejsce 1200 zł, II miejsce 800 zł, III miejsce 500 zł. 

Puchary otrzymują zwycięzcy poszczególnych turniejów. 

W puli nagród turniejów kongresowych przewidziano nie kumulowane nagrody 

specjalne, które będą przyznawane dla: 

 najlepszej pary w której WK poszczególnych zawodników nie 

przekracza 2, 

 najlepszej pary kobiecej, 

 najlepszej pary juniorów, 

 najlepszej pary mikstowej, 

 najlepszej pary zagranicznej, której zawodnicy nie są członkami PZBS, 

pod warunkiem współzawodnictwa w danej kategorii co najmniej 5 par. 

b) W klasyfikacji długofalowej kongresu młodzieży będą przyznawane nagrody 

rzeczowe. 

c) W klasyfikacji długofalowej turniejów kongresowych nagrody pieniężne otrzymuje 

10 pierwszych zawodników. 

1 Miejsce  –  8 000 zł 

2 Miejsce  –  6 000 zł 

3 Miejsce  –  4 000 zł 

4 Miejsce  –   3 000 zł 

5 Miejsce  –  2 000 zł 

6 Miejsce  –  1 500 zł 

7 Miejsce  –  1 000 zł 

8 Miejsce  800 zł 

9 Miejsce  500 zł 

10 Miejsce  500 zł 



d) W klasyfikacji długofalowej turniejów kongresowych przyznane będą kumulowane 

nagrody specjalne dla: 

Najlepszej kobiety     –  500 zł 

Najlepszego zawodnika zagranicznego  –  500 zł 

Najlepszego seniora    –  500 zł 

Najlepszego juniora     –   500 zł 

e) W klasyfikacji długofalowej turniejów otwartych przyznane będą nagrody dla trzech 

najlepszych zawodników: 

1 Miejsce  –   1 500 zł  

2 Miejsce  –   1 000 zł  

3 Miejsce  –      500 zł 

f) W turnieju teamów Waza Bałtyku pula nagród będzie wynosić 50% wpisowego. 

9. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego PZBS. 

10. Sędzią Głównym Zawodów jest Sławomir Latała. 

11. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. 

 

Prezes PWZBS 

Piotr Suchodolski 

 

 


