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Regulamin 

III Mistrzostw Polski Skarbowców 

w Bryd żu Sportowym 

2011 r. 

 
 

A. Organizacja Mistrzostw 

1. Organizacja Mistrzostw Polski Skarbowców w Brydżu Sportowym 2011 r., zwanych dalej 

„Mistrzostwami” jest przedsięwzięciem Klubu Turystyczno-Rekreacyjnego, działającego 

przy Ministerstwie Finansów, realizowanym pod auspicjami Polskiego Związku Brydża 

Sportowego.  

2. Celem Mistrzostw jest integracja pracowników resortu finansów, popularyzacja brydża 

sportowego oraz promowanie idei organizacji środowiskowych imprez sportowych. 

3. Podstawowy program Mistrzostw, w którym przyznawane są tytuły mistrzowskie, obejmuje 

konkurencje par na zapis maksymalny i meczowy oraz konkurencję indywidualną. Program 

uzupełnia turniej teamów i konkurencje długofalowe: drużynowa i indywidualna. 

4. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć pracownicy skarbowości, tj.: 

a) izb i urzędów skarbowych,  

b) urzędów kontroli skarbowej, 

c) Ministerstwa Finansów. 

5. W Mistrzostwach mogą brać udział również pracownicy innych jednostek podległych 

Ministrowi Finansów oraz emeryci i renciści z tych jednostek i z jednostek, o których mowa 

w pkt 4. 

6. W turniejach, na zaproszenie uczestników, o których mowa w pkt 4 i 5, mogą brać udział 

inne osoby (goście), po uzgodnieniu z Organizatorem. 

7. Mistrzostwa odbędą się w dn. 14-16 października 2011 r. w Warszawie.  

8. Szczegółowy harmonogram zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

9. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie udziału oraz uiszczenie 

wpisowego. Terminy zgłoszeń oraz wysokość i formy wnoszenia wpisowego określa 

załącznik nr 2. 

10. W rozgrywkach obowiązują przepisy Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS).  

11. Zabronione są systemy sztuczne, klasyfikowane jako żółte oraz konwencje klasyfikowane 

jako brązowe, zgodnie z Polityką Systemową PZBS, a także blefowanie odzywkami 

konwencyjnymi. W obronie dopuszcza się wejście 2 karo z nieznanym kolorem starszym 

(multi). 

12. Kwestie organizacji turniejów, nie określone niniejszym regulaminem, rozstrzyga obsługa 

sędziowska, przy ewentualnym porozumieniu z Organizatorem. 
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A. Organizacja rozgrywek 

13. W ramach Mistrzostw rozgrywane są następujące turnieje: 

a) turniej indywidualny, na zapis maksymalny (TI),  

b) eliminacyjny turniej par, na zapis maksymalny (TPM), 

c) eliminacyjny turniej par, na zapis meczowy (TPI), 

d) finałowy turniej par (TPF), 

e) turniej teamów (TT). 

14. Turniej teamów rozgrywany jest w systemie na punkty meczowe z przeliczeniem na VP. 

W turnieju udział biorą drużyny czteroosobowe.  

15. Finałowy turniej par składa się z dwóch sesji: pierwszej rozgrywanej na zapis maksymalny 

(TPFM) i drugiej, rozgrywanej na zapis meczowy (TPFI).  

16. W rozstawieniu par turnieju finałowego mogą być brane pod uwagę wyniki z turniejów TPM 

i TPI oraz udział par w klasyfikacjach mistrzowskich, o których mowa w pkt 24 lit.b-c.  

B. Wyniki i nagrody 

17. W oparciu o wyniki uzyskane w turniejach i punktację PDF, której zasady przedstawiono 

niżej, prowadzone są klasyfikacje długofalowe:  

• drużynowa- obejmująca turniej teamów oraz turnieje par TPM i TPI, 

• indywidualna - obejmująca turniej indywidualny oraz turnieje par TPM i TPI i TPF.  

18. Za wynik w turnieju teamów drużynie przyznaje się odpowiednio: 

• 20 PDF za miejsce ostatnie,  

• dodatkowe 20 PDF za każde miejsce wyższe od poprzedniego. 

19. Za wynik w turnieju indywidualnym przyznaje się po 1 PDF za każde miejsce od końca oraz 

dodatkowo, na tej samej zasadzie, dla zawodników, którzy uzyskali wynik powyżej średniej 

(50%).  

20. Za wynik w turnieju par przyznaje się po 2 PDF - dla pary i drużyny do klasyfikacji 

drużynowej i dla każdego zawodnika do klasyfikacji indywidualnej - za każde samodzielne 

miejsce pary od końca oraz dodatkowo, na tej samej zasadzie, dla tych par, które uzyskały 

wynik powyżej średniej (powyżej 50% na zapis maksymalny i powyżej 0 na zapis meczowy). 

21. Wynik w finałowym turnieju par TPF ustalany jest na podstawie wyników dwóch sesji, 

każda punktowana z zastosowaniem zasad określonych w pkt 20, z tym, że zwyżka za każde 

miejsce wynosi 1 PDF. Suma tych punktów określa wynik (miejsce) w tym turnieju i w 

całości zaliczana jest do punktacji długofalowej. 

22. Za miejsca dzielone przyznaje się średnią PDF przypadających na dzielone miejsca, 

z ewentualnym zaokrągleniem - w turnieju indywidualnym i sesjach turnieju finałowego - w 

górę, do wielkości całkowitych.  

23. Przy równej ilości PDF w klasyfikacji długofalowej o kolejności decyduje odpowiednio 

miejsce w turnieju teamów lub w turnieju indywidualnym.  
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24. W oparciu o uzyskane wyniki zawodnikom, spośród wymienionych w pkt 4, przyznawane są 

tytuły: 

a) Mistrza oraz I i II Wicemistrza Polski Skarbowców w Brydżu Sportowym w kategorii 

indywidualnej – na podstawie wyników klasyfikacji mistrzowskiej turnieju 

indywidualnego, 

b) Mistrza oraz I i II Wicemistrza Polski Skarbowców w Brydżu Sportowym w kategorii par 

na zapis maksymalny – na podstawie klasyfikacji mistrzowskiej w tej kategorii, 

c) Mistrza oraz I i II Wicemistrza Polski Skarbowców w Brydżu Sportowym w kategorii par 

na zapis meczowy – na podstawie klasyfikacji mistrzowskiej w tej kategorii. 

25. Klasyfikacja mistrzowska, o której mowa w pkt 24 lit.a, obejmuje wyłącznie osoby, 

o których mowa w pkt 4. 

26. Klasyfikacje mistrzowskie, o których mowa w pkt 24 lit.b-c, obejmują pary złożone z osób, 

o których mowa w pkt 4 i prowadzone są odrębnie dla każdego rodzaju konkurencji par (na 

zapis maksymalny i na zapis meczowy) w turniejach TPM lub TPI i odpowiedniej sesji 

turnieju finałowego. W konkurencji par na zapis maksymalny wynik turnieju TPM podlega 

zaliczeniu do łącznej punktacji w tej samej proporcji, co wynik sesji TPFM, przy czym 

w przypadku powstania nowej pary za jej wynik z turnieju TPM lub TPI przyjmuje się 

średnią wyników uzyskanych przez obu zawodników, z zastrzeżeniem pkt 27. W konkurencji 

par na zapis meczowy wyniki z turnieju TPI i sesji finałowej TPFI sumują się. 

27. Dopuszcza się zaliczenie do klasyfikacji mistrzowskiej wyników turniejów TPM i TPI 

nowopowstałym parom, jeżeli WK partnerów nie spełniających warunków, o których mowa 

w pkt 4, nie przekraczało w każdej parze WK zawodników stanowiących nową parę, przy 

czym ograniczenie nie dotyczy sytuacji, gdy WK partnera nie przekraczało 2,5.  

28. Nagrody przyznawane są najlepszym trzem parom w każdej z konkurencji (na zapis 

meczowy i na zapis maksymalny), w których przynajmniej jeden zawodnik spełniał kryteria 

pkt 4 lub 5, oraz spełniającym te kryteria zwycięzcom turnieju indywidualnego.  

29. Ponadto, na podstawie klasyfikacji długofalowych, o których mowa w pkt 17, nagrody 

przyznawane są dla: 

a) 3 najlepszych drużyn,  

b) 3 najlepszych zawodników spośród uczestników, o których mowa w pkt 4 i 5, 

c) najlepszego zawodnika spośród gości. 

30. Poza tytułami i nagrodami, o których mowa w pkt 24, 28 i 29, mogą zostać przyznane inne 

nagrody i wyróżnienia. 

31. Zawodnikom będącym członkami Polskiego Związku Brydża Sportowego przyznane zostaną 

punkty klasyfikacyjne PKL, zgodnie z przepisami PZBS.  

C. Inne postanowienia 

32. Organizatora reprezentuje Janusz Woźniak (tel. 502-726-000, 22-694-45-93). 

33. Prowadzona jest oficjalna strona Mistrzostw: http://www.grajmyrazem.cba.pl/. 
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ZAŁ ĄCZNIK Nr 1 
 
 

HARMONOGRAM MISTRZOSTW  
 
 
Piątek 14 października 2011 

15.00 ~ Kwaterowanie uczestników  

17.00 – 17.30 Kolacja 

17.00 – 17.25 Zapisy do turnieju teamów 

17.30 ~ 22.00 Turniej teamów 

Sobota 15 października 2011 

8.00 – 10.00 Kwaterowanie uczestników  

9.40 –9.55 Zapisy do turnieju par na zapis maksymalny 

9.55 –10.00 Otwarcie mistrzostw 

10.00 ~ 14.00 Turniej par na zapis maksymalny (TPM) 

14.00 – 15.00 Obiad 

15.00 – 15.15 Zapisy do turnieju par na zapis meczowy 

15.15 ~ 19.00 Turniej par na zapis meczowy (TPI) 

19.00 – 19.30 Kolacja 

19.30 – 19.45 Zapisy do turnieju indywidualnego 

19.45 ~ 23.30 Turniej indywidualny (TI) 

Niedziela 16 października 2011 

8.15 – 8.45 Śniadanie  

8.30 – 8.55 Zapisy do finałowego turnieju par  

9.00 ~ 11.00 Finałowy turniej par - sesja I na zapis maksymalny (TPFM) 

11.30 ~ 13.30 Finałowy turniej par - sesja II na zapis meczowy (TPFI) 

13.30 – 14.00 Obiad 

14.00~ 15.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie Mistrzostw 
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ZAŁ ĄCZNIK Nr 2 
 

 
 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE DO MISTRZOSTW  
 
1. Zgłoszenia do udziału w turniejach przyjmowane są bezpośrednio przed każdym turniejem. 

2. Wpisowe, uprawniające do udziału w turniejach, wynosi od zawodnika, z zastrzeżeniem pkt. 

3: 

a) w turnieju teamów oraz w eliminacyjnych turniejach par - 20 zł,  

b) w turnieju indywidualnym i w finałowym turniej par - 25 zł. 

3. Dla gości, biorących udział w finałowym turnieju par lub w turnieju indywidualnym, 

przysługuje zniżka we wpisowym w wysokości 10 zł, a w eliminacyjnych turniejach par 5 zł. 

4. Wpisowe do turniejów pokrywają również pakiety INWIT i STARTOWY, dostępne w PZBS 

w niżej wymienionych wariantach: 

 
Symbol Pokój Kolacja Nocleg1 Obiad Kolacja Nocleg1 Obiad Cena 

  14-09-10 15-09-10 16-09-10  

INWIT 2 standard X X X X X X 270,- 

INWIT 2w standard X X X X X  240,- 

INWIT 2s standard  X X X X  220,- 

INWIT 2K komfort X X X X X X 290,- 

INWIT 2Kw komfort X X X X X  260,- 

INWIT 2Ks komfort  X X X X  240,- 

INWIT 1 standard   X X X X 190,- 

INWIT 1s standard   X X X  160,- 

INWIT 1K komfort   X X X X 200,- 

INWIT 1Ks komfort   X X X  170,- 

STARTOWY-S    X X   170,- 

STARTOWY-P  X  X X  X 220,- 
 
Uwaga:   pakiety INWIT 1_ nie uprawniają do startu w turnieju teamów. 

 
5. Zasady przyjmowania zapisów oraz wpłat za pakiety zamieszczone są na stronie 

http://grajmyrazem.cba.pl/. 
 

                                                 
1 Cena noclegu obejmuje śniadanie 


