
Regulamin rozgrywek ligi okręgowej DMP sezonu 2019/2020 

 

W dniu 14 października 2019 r. rozpoczynają się rozgrywki ligi okręgowej 

Drużynowych Mistrzostw Polski sezonu 2019/2020 w woj. pomorskim. 

Przypominam, że do obowiązku kapitana drużyny pełniącej rolę gospodarza w meczu 

(lub osoby przez niego upoważnionej), będzie umieszczenie wyniku meczu wraz ze 

składami obu drużyn niezwłocznie po jego zakończeniu w programie „IZL” 

znajdującym się na gdańskiej stronie brydża www.bridge.gda.pl → ligi → IV liga → 

Wyniki. Natomiast do obowiązku kapitana drużyny przeciwnej będzie należało 

potwierdzenie tego wyniku. Przypominam także o obowiązku powiadamiania 

prowadzącego rozgrywki, o każdym fakcie uzgodnionego przez obie drużyny 

przełożenia terminu meczu. 

 

 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone następującym systemem:  

 

I Etap 

 

Round Robin czyli każdy z każdym po jednym meczu. Mecze 24 rozdaniowe (2 x 12) grane 

w lokalach i terminach wskazanych przez gospodarzy tych spotkań. Drużyny które po tym 

etapie zajmą miejsca od 5 do 10 kończą rozgrywki. 

 

II Etap    (dotyczy tylko drużyn które po I Etapie zajmą miejsca od 1 do 4): 

 

1) Półfinały 

Drużyna która zajmie 1 miejsce po zakończeniu I Etapu wybiera sobie przeciwnika 

spośród drużyn które zajmą miejsca 3 i 4. Druga para półfinałowa utworzy się 

automatycznie. Mecze 36 rozdaniowe (3 x 12). 

2) Finał i mecz o miejsce trzecie 

Zwycięzcy półfinałów spotkają się w finale o tytuł „Mistrza Ligi Okręgowej”. Mecz 

36 rozdaniowy (3 x 12). Pokonani w półfinałach spotkają się w meczu o 3 miejsce. 

Mecz 24 rozdaniowy (2 x 12).   

Gospodarzami w meczach półfinałowych są drużyny z miejsc 1 i 2. W finale i meczu o 3 

miejsce gospodarzami są drużyny z wyższego miejsca po I Etapie. W przypadku remisu 

zwycięzcą zostaje także drużyna z wyższego miejsca po I Etapie.  

II Etap zostanie rozegrany na wspólnym zjeździe. Miejsce i czas rozegrania tego zjazdu 

zostanie podany w terminie późniejszym.  

 

Drużyny które ukończą rozgrywki na miejscach 1 i 2 otrzymują tytuł "Mistrza" oraz 

"Wicemistrza" ligi okręgowej oraz automatyczny awans do III ligi.  

Ewentualny awans do III ligi drużyn z miejsc dalszych został zapisany w regulaminie 

rozgrywek III ligi. 

 

 

Tabela Przeliczeniowa z IMP na VP 

obowiązująca w lidze okręgowej 

dla 24 rozdań  

http://www.bridge.gda.pl/


 

IMP VP 

0 - 1 10 

2 - 5 11 

6 - 10 12 

11 - 15 13 

16 - 21 14 

22 - 27 15 

28 - 34 16 

35 - 43 17 

44 - 53 18 

54 - 65 19 

66+ 20 

 


