
 
REGULAMIN TURNIEJÓW „PIERWSZEGO KROKU” 

Lato 2018 
 

 Turnieje z cyklu: „Pierwszy Krok – Wiosna 2018” odbywają się w poniedziałki o godz. 

17:15 w Centrum Sportów Umysłowych przy ul. Polinezyjskiej 10 w Warszawie (o ile 

brak oddzielnego komunikatu). 

 Pierwszy turniej odbędzie się 2.07, zakończenie cyklu 24.09. 

 Organizatorem turniejów jest Akademia Brydża Spółka z o.o. we współpracy z 

Warszawskim Związkiem Brydża Sportowego i Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 Kalendarz Turniejów w miesiącu przedstawia się następująco: 

o I poniedziałek – turniej na maksy, 22 rozdania, 

o II poniedziałek – KMP, ok. 30 rozdań 

o III poniedziałek – turniej na impy, 22 rozdania, 

o IV poniedziałek – turniej na maksy, 26 rozdań, turniej z analizami 

o V poniedziałek – turniej na maksy, 20-22 rozdania, możliwość wydzielenia sektora 

dla par bez WK (nie mniej niż 8 par) 

 Wpisowe: 

turniej zwykły (do 22 rozdań) - 15 zł od osoby 

IV poniedziałek (26 rozdań) – 20 zł od osoby 

II poniedziałek (KMP) – 25 zł od osoby 

gracze z wykupionym karnetem bezpłatnie. 

 Karnet obejmuje 12 turniejów jest ważny od 01.07.2018 do 30.09.2018 r. (bez 27.08) 

i kosztuje:    150 zł (junior – rocznik 1993 lub młodszy), 175 zł (pozostali). 

UWAGA! Zniżki na karnety dla osób, które wykupiły karnet na cykl Wiosna 2018: 

150 zł (normalny), 125 zł (senior – rocznik 1957 lub starszy, junior), 

75 zł (młodzież szkolna), 100 zł (karnet bez KMP – 9 turniejów). 

 Przed każdym turniejem istnieje możliwość rejestracji do PZBS oraz możliwość 

wykupienia karnetu u sędziego. 



 Osobie bez pary, która zgłosi się do sędziego przed godziną 17:00 organizator pomoże w 

znalezieniu partnera do gry. W wyjątkowych sytuacjach organizator zezwala sędziemu na 

grę w turnieju. 

 W turniejach mogą startować wyłącznie pary o iloczynie WK nie większym niż 5,5 

(2,5*2,0 – tak, 7*0,5 – tak, 2,5*2,5 – nie, 4,0*1,5 – nie itp.), przy czym liczy się WK 

posiadane przez zawodnika w dniu 25.06.2018 (wg bazy .csv CEZAR). 

 W turniejach nagrody zdobywają pary w liczbie zależnej od łącznej liczby startujących: 

o do 29 par – 2 nagrody główne i 2 nagrody specjalne 

o 30-39 par – 2 nagrody główne i 3 nagrody specjalne 

o 40-49 par – 3 nagrody główne i 3 nagrody specjalne 

o 50-59 par – 3 nagrody główne i 4 nagrody specjalne 

o 60+ par – 4 nagrody główne i 4 nagrody specjalne 

 Wysokość nagród głównych w zależności od rodzaju turnieju wynosi 

o Turniej zwykły (do 22 rozdań) – od 60 zł (1. miejsce) do 30 zł (ostatnia główna) 

o Dłuższe turnieje – od 80 zł (1. miejsce) do 50 zł (ostatnia główna). 

 W turniejach przewidziane są następujące nagrody specjalne (każda w wysokości 20 zł):  

o Para do 1,0 WK na zawodnika (co najmniej jedna nagroda) 

o Para do 0,0 WK na zawodnika (co najmniej jedna nagroda) 

o Para mikstowa/kobieca (co najwyżej jedna nagroda) 

o W V poniedziałek miesiąca nagrody specjalne otrzymują jedynie pary bez WK, 

przy czym pierwsza z nich otrzymuje 2 nagrody (40 zł). 

W przypadku rozgrywania oddzielnego turnieju dla par bez WK, zwycięzcy tego 

turnieju otrzymują 40 zł, a w turnieju głównym obowiązują zwykłe reguły, 

z tym że nie wypłaca się nagrody dla najlepszej pary do 0,0 WK. 

Nagrody specjalne (do 1,0 WK, do 0,0 WK i mikstowa) nie kumulują się z głównymi 

ani między sobą. Nie ma hierarchii ważności nagród specjalnych. 

 Odbiór nagród bezpośrednio po zakończeniu lub najpóźniej podczas kolejnego turnieju. 

 W turniejach prowadzona będzie indywidualna punktacja długofalowa według tabeli 

http://warsbrydz.pl/wyniki/wob/Fala_WOB_FULL.xlsx - każdemu zawodnikowi zalicza się 

9 najwyżej punktowanych turniejów. 

 W turniejach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2017 

i Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, a także podstawowe wytyczne Polityki 

Systemowej PZBS. Sprawy nieujęte w tych dokumentach rozstrzyga koordynator cyklu.  

 Koordynatorem cyklu jest Prezes Zarządu Akademii Brydża Spółka z o.o.  

o Piotr Dybicz (biuro@akademiabrydza.pl +48 501 772 380). 

 Wyniki turnieju dostępne będą na stronie internetowej www.akademiabrydza.pl 
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