
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU OTWOCKIEGO W BRYDŻU SPORTOWYM 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem Mistrzostw Powiatu Otwockiego w Brydżu Sportowym (zwanych dalej Mistrzostwami) 

jest Stowarzyszenie Klub Brydża Sportowego Hefajstos Otwock 

osoba odpowiedzialna – Dariusz Węgrowicz 

kontakt – 500 565 170, dariusz.wegrowicz@wp.pl 

 

2. Termin i miejsce rozegrania Mistrzostw: 

19 października 2019, godzina 10:00 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Poniatowskiego 10, Otwock 

 

3. Celem Mistrzostw jest promowanie brydża sportowego w zasięgu lokalnym oraz wyłonienie trzech 

najlepszych zespołów reprezentujących gminy powiatu otwockiego. 

 

4. Uczestnikami Mistrzostw są drużyny 4-, 5- lub 6-osobowe, z których każda reprezentuje jedną gminę. 

Każda gmina jest uprawniona do wystawienia jednej drużyny. Udział więcej niż jednej drużyny 

reprezentującej tę samą gminę wymaga uzgodnienia z Organizatorem. 

Przynajmniej trzech graczy każdej drużyny musi być mieszkańcami gminy, którą drużyna reprezentuje. 

 

5. Schemat rozgrywania Mistrzostw: 

- faza eliminacyjna – każdy z każdym, łącznie 30-32 rozdania 

- faza finałowa – pojedynek o 1. oraz o 3. miejsce, 8-12 rozdań. 

 

W fazie eliminacyjnej mecze na IMPy przeliczane będą na VP wg tabelki ułamkowej. 

 

Dwie najlepsze drużyny eliminacji rozegrają mecz o 1. miejsce złożony z dwóch segmentów. 

Carry-over w IMPach dla zwycięzcy eliminacji obliczane jest wg wzoru: dwukrotna różnica VP 

podzielona przez liczbę rund w fazie eliminacyjnej.  

 

Pozostałe drużyny rozegrają dwie rundy na dochodzenie z zachowaniem połowy VP z eliminacji. 

 

6. W przypadku konieczności rozdzielenia miejsc ex-eaquo decyduje: 

- zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku w fazie eliminacyjnej, 

- większa łączna liczba zdobytych IMPów w fazie eliminacyjnej, 

- losowanie. 

 

7. Rejestracja drużyn do Mistrzostw w terminie do 16 października. 

Warunkiem zarejestrowania drużyny jest dostarczenie listy co najmniej 4 uczestników wg wzoru 

załączonego poniżej. 

Wpisowe do Mistrzostw wynosi 200 zł od jednej drużyny. 

Płatność przelewem na rachunek Stowarzyszenia: 71 1090 1753 0000 0001 3055 9263 

 

8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny. 

W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zdecydować o zmianie formatu rozgrywek w 

stopniu niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia zawodów.  



DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU OTWOCKIEGO W BRYDŻU SPORTOWYM 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 

 

GMINA: _______________    

 Imię Nazwisko ID PZBS uwagi* 

1     
2     

3     
4     

5     

6     

 
*wpisać jeśli zawodnik nie jest mieszkańcem gminy, którą reprezentuje 


