
PUCHAR MAŁOPOLSKI 2013 

Założenia regulaminowe: 

• do rozgrywek mogą zgłaszać się: 
a. drużyny zarejestrowane w Małopolsce w sezonie 2012/13 
b. drużyny spoza Małopolski zarejestrowane w Cezarze w sezonie 2012/13 

po wcześniejszym zgłoszeniu u prowadzących rozgrywki 
c. drużyny stworzone przez dowolnych zawodników po wcześniejszym 

zgłoszeniu i podaniu nazwy teamu 
• drużyna może liczyć od 4 do 6 osób, w przypadku większej ilości zawodników 

obowiązuje dodatkowa opłata 
• 4 drużyny zostaną rozstawione i uzyskują bezpośrednio awans do fazy 

pucharowej: KS Cracovia 1906 Caldo-Izolacja Kraków, MTS Piast CKiS 
Skawina, Sfora Cibora Kraków, Dyktator Kraków 

• rozstawienie następuję na podstawie przynależności do wyższej ligi, 
a w sytuacji kilku drużyn na jednym poziomie rozgrywek miejsce końcowe na 
koniec rozgrywek 2012/13 

• w Krakowie (23-24 września), Nowym Sączu, Oświęcimiu (Bielsko-Białej) 
i Tarnowie odbędą się rozgrywki grupowe mające na celu wyłonienie 
pozostałych 12 drużyn do fazy pucharowej 

• po wyłonieniu całej 16 nastąpi rozstawienie 8 drużyn według tabeli z poprze-
dniego sezonu i do nich zostaną dolosowani przeciwnicy 

• w 1/8 nie mogą spotkać się drużyny, które zagrały ze sobą w eliminacjach 
• drabinka pucharowa zostanie z góry ustalana, pokonanie faworyta pozwoli 

wejść na jego ścieżkę 
• mecze w grupach 10 lub 12 rozdaniowe, w fazie pucharowej 24 rozdaniowe, 

a finał 32 rozdania 
• z rozgrywek w Nowym Sączu awansuje 1 drużyna 
• z rozgrywek w Tarnowie awansują 3 drużyny 
• z rozgrywek w Oświęcimiu (Bielsko-Białej) awansują 2 drużyny (lub 3, jeśli 

w rozgrywkach weźmie udział co najmniej 10 drużyn) 
• z rozgrywek w Krakowie awansuje 5 lub 6 drużyn 
• w przypadku rezygnacji drużyny z udziału w dalszej fazie rozgrywek do 

kolejnej fazy awansuje następny zespół z danego regionu, gdyby takiej 
drużyny brakowało skład pucharowej 16 zostanie uzupełniony o drużynę 
z rozgrywek krakowskich 

• wszystkie ośrodki powinny podać awansujące drużyny do 1 października 



• wpisowe do rozgrywek wynosi 100 zł od drużyny (do 6 zawodników) i należy 
ją uiścić przed rozpoczęciem rozgrywek, czyli w Krakowie do 23 września, 
dotyczy to również drużyn rozstawionych (brak opłaty jej równoznaczny 
z rezygnacją z udziału w rozgrywkach); w przypadku większej ilości 
zawodników w drużynie dodatkowa opłata 20 zł od zawodnika  

• drużyny z Nowego Sącza, Tarnowa i Oświęcimia (Bielsko-Białej) wpłacają do 
puli centralnej 40 zł od zgłoszonej drużyny (do 6 zawodników), w przypadku 
większej ilości zawodników dodatkowo 10 zł od zawodnika 

• drużyny młodzieżowe (zawodnicy urodzeni w roku 1994 i młodsi) wnoszą 
opłatę 30 zł od drużyny (do 6 zawodników), w przypadku większej ilości 
zawodników dodatkowa opłata 5 zł od zawodnika 

• w drużynie młodzieżowej dopuszcza się jednego zawodnika, który nie spełnia 
warunku wiekowego i jest opiekunem lub kapitanem drużyny 

• drużyny młodzieżowe (młodzież szkolna) z Nowego Sącza, Tarnowa 
i Oświęcimia wpłacają do puli centralnej 10 zł od zgłoszonej drużyny 
(do 6 zawodników), w przypadku większej ilości zawodników dodatkowo 3 zł 
od zawodnika 

• przez całe rozgrywki jeden zawodnik może występować tylko w jednej 
drużynie 

• drużyny, które posiadają więcej zawodników mają możliwość wystawienia 
dwóch zespołów, ale ich również dotyczy punkt występowania zawodnika 
tylko w jednym zespole 

• w Krakowie rozgrywki grupowe rozegramy w poniedziałek i wtorek  
(23-24 września) w Rotundzie, podział na grupy powstanie według losowania 
i rozstawienia po zebraniu wpłat od zainteresowanych drużyn 

• faza pucharowa rozpocznie się we wtorek 8 października, kolejne terminy 
rozgrywek pucharowych: 29 października, 5 listopada 

• finał rozegrany zostanie w dwa kolejne wtorki: 3 grudnia, 10 grudnia 
(drużyny mają możliwość rozegrania całego finału 3 grudnia, ale muszą 
zmieścić się w ramach czasowych 17.00-21.30) 

• w Krakowie wpłaty przyjmują: Witold Stachnik, Zbigniew Sagan lub wpłata 
na konto Małopolskiego Związku Brydża Sportowego  
22 8591 0007 0020 0057 2262 0001 

• akces do rozgrywek pucharowych należy zgłaszać do osób prowadzących 
rozgrywki osobiście lub mailowo: biuro@mzbs.pl w terminie do 20 września; 
zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, jej skład oraz określać kapitana 

• główna nagroda to puchar oraz zapewnienie wpisowego dla 4-6 członków 
drużyny na rozgrywki teamowe w Krakowskiej Wiośnie Brydżowej 

• zwycięska drużyna otrzyma według regulaminu klasyfikacyjnego 80 pkl:  
1 – 80 pkl, 2 – 70 pkl, 3-4 - 59 pkl, ..., ostatnie drużyny - 5 pkl 


