
Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

Rozgrywki III ligi w sezonie 2018/2019 w woj. pomorskim 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

 

1. Na podstawie Regulaminu DMP (rozdz.3 pkt.4) WGiD ZW PWZBS informuje, że 
uprawnione do gry w III lidze w sezonie 2018/2019 są drużyny, których wykaz podany 
poniżej.  

2. Runda zasadnicza rozgrywek zostanie rozegrana systemem „każdy z każdym” po jednym 
meczu (round-robin), mecze 24 rozdaniowe ( 2 x 12 )  – na wspólnych rozdaniach z 
prowadzoną punktacją Butlera. Łącznie trzy zjazdy po 5 meczów. 

3. Po zakończeniu rundy zasadniczej, drużyny zostają podzielone na 2 grupy: awansową 
(drużyny z miejsc 1-8) oraz spadkową (drużyny z miejsc 9-16). 

4. Drużyny z miejsc 1-8 przechodzą do fazy pucharowej – ćwierćfinałów , gdzie grają 
pojedyncze mecze 48 rozdaniowe ( 4 x 12 ) wg następujących kojarzeń: 
4.1. Jako pierwsza wyboru przeciwnika ( z drużyn, które zajęły miejsca od 5 do 8) 

dokonuje drużyna z miejsca 1 po rundzie zasadniczej. Jako druga wyboru przeciwnika 
(z pozostałych 3 drużyn z miejsc 5-8) dokonuje drużyna z miejsca 2, następnie 3 
drużyna z pozostałych 2 drużyn z miejsc 5-8. Ostatnia para utworzona zostanie 
automatycznie z dwóch pozostałych drużyn. 

4.2. Drużyny z miejsc od 1 do 4 po rundzie zasadniczej w meczach ćwierćfinałowych 
otrzymują „carry-over” (c/o) w wysokości +4.8 IMP. 

5. Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych awansują do półfinałów, pokonani będą walczyli o 
miejsca od 5 do 8. 
5.1. Jako pierwsza wyboru przeciwnika do meczu półfinałowego dokonuje drużyna, która 

zajęła najwyższe miejsce po rundzie zasadniczej. Druga para utworzona zostanie 
automatycznie. 

5.2. W meczach półfinałowych drużyny grają 72 rozdania (6 x 12 rozdań) 
5.3. Drużyny z miejsc wyższych po rundzie zasadniczej otrzymują „carry-over” (c/o) w 

wysokości +7.2 IMP. 
6. Pokonani w meczach ćwierćfinałowych grają mecze 48 rozdaniowe (4 x 12 rozdań) 

6.1. Jako pierwsza wyboru przeciwnika do meczu o 5 miejsce dokonuje drużyna, która 
zajęła najwyższe miejsce wśród pokonanych po rundzie zasadniczej. Druga para 
utworzona zostanie automatycznie 

6.2.  Zwycięzcy tych meczów zagrają mecz o miejsca 5-6, pokonani o miejsca 7-8. 
6.3. W meczach o miejsca 5-8 drużyny grają mecze 48 rozdaniowe ( 4 x 12 ). 

   6.4. Drużyny z miejsc wyższych po rundzie zasadniczej dostają „carry-over” (c/o) w 
wysokości +4.8 IMP. 



7. Zwycięzcy meczów półfinałowych spotkają się w 72 rozdaniowym ( 6 x 12 rozdań) 
WIELKIM FINALE, którego stawką jest tytuł „ MISTRZA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”, 
puchar oraz automatyczny awans do II ligi.  Pokonany w WIELKIM FINALE otrzyma tytuł    
„ WICEMISTRZA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”.   
7.1. Pokonani w meczach półfinałowych spotkają się w 48 rozdaniowym  (4 x 12) MAŁYM 

FINALE walcząc o miejsca 3-4. 
7.2. Drużyny z miejsc wyższych po rundzie zasadniczej dostają „carry-over” (c/o) w 

wysokości +7.2 IMP (w WIELKIM FINALE) oraz +4.8 IMP (w MAŁYM FINALE) 
8. Drużyny, które po zakończonej rundzie zasadniczej zajmą miejsca od 9 do 16 będą 

walczyć w II etapie w grupie spadkowej o utrzymanie się w III lidze. Rozgrywki 
prowadzone będą systemem „każdy z każdym” – mecze 24 rozdaniowe ( 2 x 12 ) z 
zachowaniem dorobku punktowego z I etapu (rundy zasadniczej). 

9. Drużyny, które zajmą po zakończeniu II etapu miejsca 15 i 16 automatycznie spadają do 
ligi okręgowej (za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 11.1).  

10. Spadek, ewentualnie utrzymanie się w III lidze drużyn z miejsc wyższych będzie 
uzależnione od ilości spadających z II ligi drużyn z województwa pomorskiego. 
10.1 W sytuacji gdy z różnych względów ilość drużyn zgłoszonych do rozgrywek spośród 

uprawnionych do gry w III lidze będzie mniejsza niż 16 (np. nie spadnie z II ligi żadna 
drużyna z województwa pomorskiego, rezygnacja z gry w III lidze, i.t.p.), możliwość 
gry w III lidze otrzymają kolejne drużyny po spełnieniu następujących warunków: 

         1. w przypadku 15 zgłoszonych drużyn, 16 drużyną będzie drużyna wyłoniona w 
barażu pomiędzy pierwszą spadającą drużyną III ligi ostatniego sezonu a 3 
drużyną ligi okręgowej ostatniego sezonu, 

         2.  w przypadku 14 zgłoszonych drużyn, 15 drużyną będzie pierwsza spadająca 
drużyna III ligi ostatniego sezonu a 16 drużyną 3 drużyna ligi okręgowej 
ostatniego sezonu,  

         3.  w przypadku 13 zgłoszonych drużyn, 14 drużyną będzie pierwsza spadająca 
drużyna III ligi ostatniego sezonu, 15 drużyną 3 drużyna ligi okręgowej ostatniego 
sezonu a 16 drużynę wyłoni baraż pomiędzy drugą w kolejności spadającą 
drużyną III ligi ostatniego sezonu a 4 drużyną ligi okręgowej ostatniego sezonu, 

         4.  w przypadku 12 zgłoszonych drużyn, uprawnione do gry w III lidze będą: 
pierwsza i druga spadające drużyny III ligi ostatniego sezonu oraz 3 i 4 drużyna 
ligi okręgowej ostatniego sezonu, 

         5. baraże 48 rozdaniowe (4 x 12), w przypadku remisu 4 rozdaniowa dogrywka a w 
sytuacji gdy i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia prawo gry w III lidze będzie miała 
drużyna grająca w ostatnim sezonie w III lidze.  

     
11. Terminy zjazdów: 

 zjazd 1 – 13-14 październik 2018 r. 
 zjazd 2 – 17-18 listopad 2018 r. 
 zjazd 3 – 05-06 styczeń 2019 r. 



 zjazd 4 – 02-03 luty 2019 r. 
 zjazd 5 - 23 luty 2019 r. 

12. Harmonogram szczegółowy dla rundy zasadniczej (zjazdy 1-3) opublikowany został w 
zakładce: Ligi → III liga → Wyniki III ligi sezonu 2017/2018 → Nr kolejny rundy. 

13. Odpowiedzialnym z ramienia PWZBS za organizację III ligi jest kol. Janusz Liwosz tel. 
kontaktowe: dom 58 629 22 14, kom. 668 450 461. 

 

Drużyny uprawnione do gry w III lidze w sezonie 2018/2019  

w województwie pomorskim 

 

 

1. COMPENSA Gdańsk 
2. MAKABI Gdańsk 
3. ANDRZEJKI BIS Gdańsk 
4. GALERIA Kartuzy 
5. AZS PJATK  Gdańsk 
6. PRZYSTAŃ Juszkowo 
7. SCK IMPAS Sztum 
8. SIGNUM Gdańsk 
9. WIMPEL Gdańsk  
10. CKiS Pruszcz Gdański  
11. PIANPUR Sierakowice  
12. KONRADIA Gdańsk  
13. BLOTKA Gdańsk  
14. BRYZA Władysławowo 
15. MERITUM Gdańsk  
16. KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum  

 


