
Regulamin rozgrywek ligi okręgowej DMP sezonu 2022/2023 

 

W dniu 12 października 2022 r. rozpoczynają się rozgrywki ligi okręgowej 

Drużynowych Mistrzostw Polski sezonu 2022/2023 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 (Login oraz hasło do programu „IZL” kapitanowie drużyn otrzymają pocztą 

mailową). 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 zajmą miejsca od 9 do 11 po zakończeniu I Etapu kończą rozgrywki. 

Drużyny z miejsc od 1 do 8 przechodzą do II Etapu czyli fazy play-off. 

  

II Etap  

 

Ćwierćfinały 

Drużyna która zajmie 1 miejsce po zakończeniu I Etapu wybiera sobie jako pierwsza 

w kolejności przeciwnika spośród drużyn które zajmą miejsca od 4 do 8.  

Drużyna która zajmie 2 miejsce po zakończeniu I Etapu wybiera sobie jako druga w 

kolejności przeciwnika spośród pozostałych drużyn które zajmą miejsca od 4 do 8. 

Drużyna która zajmie 3 miejsce po zakończeniu I Etapu wybiera sobie jako trzecia w 

kolejności przeciwnika spośród pozostałych drużyn które zajmą miejsca od 4 do 8. 

Czwartą parę ćwierćfinałową automatycznie stanowić będą pozostałe dwie drużyny.  

Ćwierćfinały to dwa mecze czyli mecz i rewanż 24 rozdaniowe (2 x 12). 

Drużyna z wyższego miejsca po rundzie zasadniczej (I Etapie) wybiera czy w 

pierwszym meczu chce grać u siebie czy na wyjeździe. 

 

 

III Etap 

 

Półfinały 

Zwycięzcy ćwierćfinałów przechodzą do półfinałów natomiast przegrani kończą 

rozgrywki ligowe na tym etapie. 

Jako pierwsza wybiera sobie przeciwnika spośród pozostałych trzech drużyn, drużyna 

z najwyższego miejsca po rundzie zasadniczej (I Etapie), druga para półfinałowa 

utworzy się automatycznie. 

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


Półfinały to dwa mecze czyli mecz i rewanż 24 rozdaniowe (2 x 12). 

Drużyna z wyższego miejsca po rundzie zasadniczej (I Etapie) wybiera czy w 

pierwszym meczu chce grać u siebie czy na wyjeździe. 

 

IV Etap 

 

Finał i mecz o 3 miejsce 

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

48 rozdaniowy (4 x 12).  

Pokonani w półfinałach spotkają się w meczu o 3 miejsce.  

Mecz 24 rozdaniowy (2 x 12).   

Gospodarzami w meczu finałowym i w meczu o 3 miejsce będą drużyny z wyższych miejsc 

po rundzie zasadniczej (I Etapie).  

 

W ćwierćfinałach i półfinałach o zwycięstwie w dwumeczu decyduje suma VP zdobyta w 

obu meczach a w przypadku równej ilości VP saldo w impach a gdyby i to nie zdecydowało 

to zwycięzcą zostaje drużyna z wyższego miejsca po rundzie zasadniczej (I Etapie). 

W finale i w meczu o 3 miejsce drużyny z wyższego miejsca po rundzie zasadniczej 

otrzymają carry-over w wysokości 4,8 impa (dla meczu finałowego) lub 2,4 impa (dla meczu 

o 3 miejsce). 

Końcowa kolejność drużyn z miejsc od 5 do 11 będzie wynikała z miejsc jakie te drużyny 

zajmowały po zakończeniu rundy zasadniczej (Etapu I).   

 

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. 

Obowiązuje Ułamkowa Tabela Przeliczeniowa z IMP na VP taka sama jak w III lidze. 

Tabela Przeliczeniowa z IMP na VP 

obowiązująca w lidze okręgowej dla 24 rozdań 

 

Tabela VP 
  

IMP VP   IMP VP 

0 10.00 : 10.00   38 16.89 : 3.11 

1 10.25 : 9.75   39 17.01 : 2.99 

2 10.50 : 9.50   40 17.13 : 2.87 

3 10.75 : 9.25   41 17.25 : 2.75 

4 10.99 : 9.01   42 17.36 : 2.64 

5 11.23 : 8.77   43 17.47 : 2.53 

6 11.46 : 8.54   44 17.58 : 2.42 

7 11.68 : 8.32   45 17.69 : 2.31 

8 11.90 : 8.10   46 17.79 : 2.21 

9 12.12 : 7.88   47 17.89 : 2.11 



10 12.33 : 7.67   48 17.99 : 2.01 

11 12.54 : 7.46   49 18.09 : 1.91 

12 12.75 : 7.25   50 18.19 : 1.81 

13 12.95 : 7.05   51 18.29 : 1.71 

14 13.15 : 6.85   52 18.38 : 1.62 

15 13.34 : 6.66   53 18.47 : 1.53 

16 13.53 : 6.47   54 18.56 : 1.44 

17 13.72 : 6.28   55 18.65 : 1.35 

18 13.90 : 6.10   56 18.74 : 1.26 

19 14.08 : 5.92   57 18.82 : 1.18 

20 14.26 : 5.74   58 18.90 : 1.10 

21 14.43 : 5.57   59 18.98 : 1.02 

22 14.60 : 5.40   60 19.06 : 0.94 

23 14.76 : 5.24   61 19.14 : 0.86 

24 14.92 : 5.08   62 19.22 : 0.78 

25 15.08 : 4.92   63 19.30 : 0.70 

26 15.24 : 4.76   64 19.37 : 0.63 

27 15.39 : 4.61   65 19.44 : 0.56 

28 15.54 : 4.46   66 19.51 : 0.49 

29 15.69 : 4.31   67 19.58 : 0.42 

30 15.83 : 4.17   68 19.65 : 0.35 

31 15.97 : 4.03   69 19.72 : 0.28 

32 16.11 : 3.89   70 19.79 : 0.21 

33 16.25 : 3.75   71 19.85 : 0.15 

34 16.38 : 3.62   72 19.91 : 0.09 

35 16.51 : 3.49   73 19.97 : 0.03 

36 16.64 : 3.36   74 ++ 20.00 : 0.00 

37 16.77 : 3.23 
    

 

 


