
 REGULAMIN 

I CYKL TURNIEJÓW W BRYDŻU SPORTOWYM 
ORGANIZOWANYM PRZEZ T.O. MAKABI POLSKA 

 
 
Miejsce rozgrywek: 

 

KLUB MAKABI, ul. Partyzantów 7, Gdańsk 

 

Cel: 

 
Popularyzacja brydża sportowego 
 
Organizator: 

 
Terenowa Organizacja Makabi Polska - Gdańśk 
 
Sędzia główny Cyklu: 
 
Jakub Kasprzak 
 

Wpisowe: 
 

 opłata normalna:   20 PLN 

 opłata ulgowa:     15 PLN 

Zniżki przysługują seniorom ur. do 1948 roku oraz juniorom do lat 25. 

 młodzież szkolna, jeżeli chce uczestniczyć w nagrodach wpisowe 10 PLN, pozostała 5 PLN 

 opłata dla Amatorów 10 PLN* 

* Amatorom przysługuje połowa kwoty ewentualnej wygranej. Amator ma prawo uczestniczyć w 

turniejach na pełnych prawach do wygranej po zapłaceniu odpowiednio opłaty normalnej bądź 

ulgowej 

 

Nagrody: 
 

1. W poszczególnych turniejach Cyklu nagrody finansowe otrzymują pierwsze: 

a) 2 pary w turniejach, w których wzięło udział mniej niż 20 par 

b) 3 pary w turniejach 20+ par 

c) 3 pary + 1 nagroda specjalna w turniejach 30+ par 

d) 4 pary + 1 nagroda specjalna w turniejach 40+ par 

e) 5 par + 1 nagroda specjalna w turniejach 50+ par 



Dodatkowo mogą być wręczane nagrody rzeczowe dla najlepszych Amatorów w turnieju i inne 

nagrody nieuwzględnione powyżej 

2. Nagrody Cyklu Turniejów (punktacja długofalowa PDF): 

a) każdemu zawodnikowi zsumowane zostanie najlepsze 7 wyników z 8 turniejów 

b) wysokość nagród gwarantowanych (mogą ulec zwiększeniu): 

Nagrody główne: 

I  Miejsce         500 PLN 

II Miejsce         330 PLN 

III Miejsce         170 PLN 

Nagrody specjalne: 

Najwyżej sklasyfikowana kobieta       100 PLN 

Najwyżej sklasyfikowany zawodnik powyżej 65, bądź poniżej 25 lat 100 PLN 

Dla najlepszych Amatorów przewidziane są nagrody rzeczowe 

 

Zasady organizacyjne: 
 

1. Jest to cykl turniejów zamkniętych (organizator bądź sędzia główny ma prawo 

niedopuszczenia danej osoby do gry) 

2. Punktację długofalową prowadzi się w dwóch kategoriach (OPEN i AMATORSKA) 

3. I Cykl Turniejów składa się z 8 turniejów (od 9 stycznia do 27 lutego 2013 roku), w tym: 

      5 turniejów na maksy, 1 turnieju na impy, 1 turnieju indywidualnego i 1 turnieju teamów 

4. Na zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowe Prawo Brydżowe i Polityka Systemowa 

PZBS z uwzględnieniem uwag dotyczących Amatorów 

5. Organizator bądź sędzia główny określa, kto zalicza się do miana Amatora 

6. Interpretacja wszystkich ustaleń regulaminowych należy do sędziego głównego / organizatora 

7. Zgłoszenie do gry w Cyklu Turniejów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

Ustalenia dotyczące dozwolonych systemów i zasad alertowania: 
 

 Dozwolone jest stosowanie 2 karo minimulti/multi/wilkosz zarówno na otwarciu jak i 
wejściu po otwarciu 1 trefl 

 Należy alertować wszystkie odzywki do 3NT włącznie, których znaczenia przeciwnik 
może się nie spodziewać ze szczególnym uwzględnieniem Amatorów 

 Zawodnik powinien sobie zdawać sprawę, że Amator grający przeciw niemu może nie 
znać zasad alertowania Polityki Systemowej PZBS 

 Amator, za jednorazową zgodą sędziego (najlepiej przed turniejem), może korzystać 
ze swojej karty konwencyjnej czy krótkiego spisu systemu w czasie licytacji 

 Amatorów nie obowiązują niektóre "kary" przewidziane w MBP – o wymiarze 
sprostowania decyduje sędzia turnieju 

 Zawodnikom przysługuje odwołanie od decyzji sędziego do sędziego głównego Cyklu 
 



Ustalenia dyscyplinarne: 
 

1. Każdy zawodnik może zostać usunięty z turnieju, jeśli: 
a) zachowuje się nieodpowiednio (używanie słów niecenzuralnych, awanturowanie, 

chamstwo względem innych uczestników turnieju, itp.) 
b) jest nietrzeźwy do tego stopnia, że uniemożliwia to normalną grę 
2. Zawodnik usunięty z turnieju jest automatycznie zawieszony na co najmniej 3 

najbliższe turnieje Cyklu 
3. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przywrócenia zawieszonemu zawodnikowi 

prawa do gry (decyduje sędzia główny) 
 
Zasady przyznawania PDF: 
 

1. W turnieju par liczba PDF zaczyna się od 2 za ostatnie miejsce i rośnie +2 oraz 3 
najlepsze pary dostają dodatkowo +5, +3, +1 

2. W turnieju teamów zaczyna się od 4 i rośnie +4 oraz 3 najlepsze teamy dostają 
dodatkowo +5, +3, +1 

3. W turnieju indywidualnym zaczyna się od 1 i rośnie + 1 oraz 3 najlepszych 
zawodników otrzymuje dodatkowo +5, +3, +1 

 


