Drużynowe Mistrzostwa Polski 2015/2016
Regulamin rozgrywek III ligi Małopolska
Regulamin rozgrywek Ligi Okręgowej Małopolska
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana wyłącznie
przez zawodników zgłoszonych na oficjalnych drukach „Zgłoszenia drużyny” i „Zgłoszenia
członkostwa” (dane identyfikacyjne) złożonych w MZBS (2 egzemplarze, z których jeden,
zatwierdzony wraca do kapitana drużyny w celu okazywania sędziemu na każde
wezwanie)
Termin dokonania zgłoszeń i wniesienia opłaty startowej:


do III ligi – upływa z dniem 31 października 2015 r.



do Ligi Okręgowej – upływa z dniem 13 listopada 2015 r.

Zgłoszenia, które dotrą po upływie tego terminu mogą zostać odrzucone,
a nieuregulowanie opłaty startowej może spowodować utratę prawa do startu w lidze.
Ogłoszenia o wszelkich zmianach dotyczących rozgrywek lig Małopolskich zamieszczane
będą na stronie internetowej MZBS – www.mzbs.pl.
Wykaz drużyn z uprawnieniami do startu w III Lidze Małopolskiej sezon 2015/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Last Minute Kraków – spadek z II ligi
Hotel Litwiński Tęgoborze
Podatki Tarnów
PTG Sokół Gorlice
CKiS Skawina
Galimex Kraków
TKKF Azoty Tarnów
Ekspans Kraków
Steskal Nowy Targ
MPEC 2 Tarnów
Drogowiec Kraków
J&J Kraków
Jordanów Rabka Zdrój / Lajkonik Kraków – zwycięzca barażu *
Legenda AZS AGH – awans z Ligi Okręgowej Kraków
TKKF Senior Azoty Tarnów – awans z Ligi Okręgowej Tarnów
Alf I Nowy Sącz – awans z Ligi Okręgowej Nowy Sącz

Rezerwa (w przypadku wycofania się którejś z wyżej wymienionych drużyn) w kolejności:
1. Lajkonik Kraków / Jordanów Rabka Zdrój – zwycięzca barażu *
2. Macierz Lipnica Murowana – 2. miejsce w LO Nowy Sącz 2014/15
3. Maraton Kraków – 3. miejse w LO Kraków 2014/15
4. Jaki Wist Tarnów – 2. miejsce w LO Tarnów 2014/15
5. Światowid Kraków – 14. miejsce w III Lidze Małopolskiej 2014/15

OPŁATY STARTOWE


opłata za zgłoszenie do rozgrywek III Ligi: 840 PLN



opłata za udział w DMP: 150 PLN

Wpłata na numer konta:
Małopolski Związek Brydża Sportowego
30-060 Kraków ul. Oleandry 1
Krakowski Bank Spółdzielczy 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001
tytuł wpłaty: nazwa drużyny, nazwa rozgrywek
Wymagane jest, aby wpłaty dokonywane były łącznie ze składkami indywidualnymi,
zgodnie z listą zawodników zgłoszonych do rozgrywek ligowych.
Miejscem rozgrywek III ligi będzie Hotel Litwiński w Tęgoborzu.
Koszty pobytu: nocleg 40 PLN lub 60 PLN (pokój jednoosobowy). Posiłki: obiad 15 PLN,
śniadanie 15 PLN, kolacja 15 PLN

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO – SPORTOWE
1. Na wszystkich etapach DMP zdobyte VP sumują się i decydują o miejscu w końcowych
rankingach ligi.
2. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje
bezpośredni mecz (mecze), a w drugiej kolejności punkty IMP.
3. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod
warunkiem, że para posiada przy sobie dwa egzemplarze wypełnionej karty
konwencyjnej (wzoru PZBS lub WBF), a w przypadkach spornych, na żądanie
sędziego lub organu odwoławczego, musi okazać szczegółowy opis systemu
licytacyjnego.
4. Zawodnicy stanowiący w meczu parę, muszą stosować ten sam system licytacyjny.
5. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe zagrania, wyjątkowe
rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
6. Kapitan drużyny stosującej system wysoce sztuczny ma obowiązek dostarczyć
sędziemu kopię systemu przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych (do wglądu
zainteresowanych) oraz uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę
stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na minimum
30 min. przed rozpoczęciem meczu. Opóźnienie przy ewentualnym przekroczeniu
czasu gry obciąża konto drużyny, która nie dopełniła formalności.
7. Limit czasowy na rozegranie rozdania zgodny z Regulaminem Zawodów Brydża
Sportowego PZBS (zasłony + kasety licytacyjne 8,5 minut na rozdanie). Przerwa
pomiędzy segmentami wynosi 15 minut. Mecze 2 x 12 = 24 rozdania.
8. Organizator (sędzia) może w szczególnym przypadku nakazać dowolnej parze
rozegranie meczu na pełnej dokumentacji lub (i) w obecności obserwatorów.
9. Wszystkie mecze w rundzie rozgrywane będą na powielonych identycznych
rozdaniach, a na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja butlera (indywidualna

klasyfikacja zawodników w lidze) oraz prezentacja wyników na żywo w internecie.
10. Za wykroczenie przeciwko: „Właściwe zachowanie i etykieta” sędzia ma obowiązek
nakładać kary grzywny (100-500 PLN) lub (i) kary proceduralne.
11. Spowodowanie orzeczenia walkowera w małopolskich rozgrywkach DMP, niezależnie
od konsekwencji sportowych, powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny
oddającej walkowera, w wysokości 200 PLN. Ponadto oddanie kolejnego walkowera
lub też oddanie walkowera w ostatnim kotle ligowym, skutkuje automatyczną
dyskwalifikacją członków drużyny na okres 6 miesięcy. Przy czym kapitan drużyny,
która oddała mecz walkowerem, w terminie do 7 dni od daty zdarzenia, zobowiązany
jest do pisemnego wskazania osób winnych. W przypadku niedopełnienia tego
obowiązku kara dyskwalifikacji nałożona zostaje na wszystkich zgłoszonych do
drużyny zawodników (§ 43 Regulaminu dyscyplinarnego PZBS).
12. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na
meczu lub jej spóźnienie (udokumentowane) – MZBS może nakazać rozegranie meczu
w innym terminie. Organizacja i koszty obciążają drużynę, z której winy nie rozegrano
meczu w prawidłowym terminie.
13. Tryb odwołania od decyzji sędziego. Odwołanie wraz z kaucją winno być złożone na
ręce sędziego w czasie do 30 minut po policzeniu i wpisaniu wyniku meczu. W
przypadku braku wystarczającego okresu czasu na złożenie odwołania, należy w
okresie reklamacyjnym złożyć kaucję i uzyskać pisemne potwierdzenie sędziego. W
takim przypadku odwołanie można złożyć do Komisji Odwoławczej MZBS w terminie
do 3 dni po zakończeniu danego zjazdu Ligi.
14. Kaucja przy odwołaniu zarówno w Lidze Okręgowej jak i III Lidze wynosi: 100 PLN.
Odwołania bez kaucji nie będą rozpatrywane.
15. Od decyzji Komisji Odwoławczej MZBS przysługuje zażalenie do ZG PZBS.

ZASADY ORGANIZACYJNE – III Liga
1. Runda „wstępna” – rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”. Mecze 24rozdaniowe (2x12).
2. Zjazdy (po 5 meczów w każdym) rundy wstępnej odbędą się w następujących
terminach:




14-15 listopada 2015
5-6 grudnia 2015
9-10 stycznia 2016

3. Po zakończeniu rundy wstępnej – następuje podział na Grupę Awansową (pierwsze 6
drużyn) i Grupę Spadkową (pozostałe 10 drużyn, czyli drużyny z miejsc 7 – 16 po
rundzie wstępnej).
4. Zjazdy rund finałowych (o awans i utrzymanie) odbędą się w następujących
terminach:



30-31 stycznia 2016
27-28 lutego 2016

Grupa „awansowa”
5. Rozgrywki w grupie „awansowej” prowadzone będą systemem „każdy z każdym”,
mecz i rewanż, wszystkie mecze 24-rozdaniowe.
6. Do rozgrywek grupy „awansowej” zalicza się 50% VP uzyskanych w rundzie
zasadniczej.
7. Zasady awansu – zwycięzca rozgrywek III Ligi awansuje do II Ligi (możliwy jest
udział w barażach drużyny, która zajęła 2 miejsce).
Grupa „spadkowa”
8. W grupie spadkowej rozgrywa się 24-rozdaniowe mecze „każdy z każdym”; 5
meczów w IV zjeździe, 4 mecze w V zjeździe
9. Do rozgrywek grupy „spadkowej” zalicza się 50% VP uzyskanych w rundzie
zasadniczej
10.Automatycznie spadają z III ligi drużyny z miejsc 14-16, natomiast drużyny z miejsc
12-13 uzyskują prawo do gry meczu barażowego o utrzymanie w III lidze.
Baraże
11.Zasady awansu oraz udziału w meczach barażowych z poszczególnych lig okręgowych
zostaną podane po zamknięciu liczby zgłoszeń w okręgach.
12.Mecze barażowe pomiędzy drużynami z miejsc 12-13 III ligi a drużynami z lig
okręgowych zostaną rozegrane w terminie określonym osobnym komunikatem.
13.Ewentualne baraże rozgrywa się jako mecze 48-rozdaniowe (2x12 + 2x12).

RAMOWY HARMONOGRAM GODZINOWY ZJAZDÓW III LIGI:
I dzień (sobota):









9:30 – 11:30
11:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 21:30
21:30 – 23:30

I mecz, I połowa
I mecz, II połowa
przerwa – obiad
II mecz, I połowa
II mecz, II połowa
przerwa – kolacja
III mecz, I połowa
III mecz, II połowa

II dzień (niedziela):






9:30 – 11:30
11:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 18:30

IV mecz, I połowa
IV mecz, II połowa
przerwa – obiad
V mecz, I połowa
V mecz, II połowa

LIGA OKRĘGOWA – MAŁOPOLSKA sezon 2015/2016
Kraków, Tarnów, Nowy Sącz

OPŁATY STARTOWE


opłata za zgłoszenie do rozgrywek ligi okręgowej: 540 PLN



opłata za udział w DMP: 150 PLN

Wpłata na numer konta:
Małopolski Związek Brydża Sportowego
30-060 Kraków ul. Oleandry 1
Krakowski Bank Spółdzielczy 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001
tytuł wpłaty: nazwa drużyny, nazwa rozgrywek
Wymagane jest, aby wpłaty dokonywane były łącznie ze składkami indywidualnymi,
zgodnie z listą zawodników zgłoszonych do rozgrywek ligowych.
Tarnów i Nowy Sącz ustalają własne opłaty startowe i w całości wykorzystują je na cele
organizacji rozgrywek, z tym, że opłata za udział w rozgrywkach DMP w wysokości 150
PLN od drużyny oraz składki indywidualne, obowiązkowo muszą zostać przekazane na
konto MZBS wraz ze zgłoszeniem drużyny w terminie do 10 listopada 2015.

KRAKOWSKA LIGA OKRĘGOWA
1. W Krakowskiej Lidze Okręgowej, po uiszczeniu stosownych składek
rozpoczęciem rozgrywek, startować może każda nowo zgłoszona drużyna.

przed

2. Miejsce rozgrywek ligi okręgowej – informacja ukaże się w odrębnym komunikacie,
nie później niż 15 października 2015.
3. Termin rozgrywek – wtorek o godzinie 17.15.
4. Pierwszy termin Ligi Okręgowej – 17 istopada, kolejny – 24 listopada. Szczegółowy
harmonogram zostanie podany po zarejestrowaniu zgłoszeń.
5. Mecze 2 x 12 = 24 rozdania. Ilość rozgrywanych rund (terminów) związana jest ściśle
z możliwościami finansowymi, a więc bezpośrednio z ilością zgłoszonych drużyn.
Podana zostanie do wiadomości po zarejestrowaniu zgłoszeń – podczas pierwszego
terminu rozgrywania ligi okręgowej.
6. Zwycięzca rozgrywek automatycznie uzyskuje awans do III ligi. Zasady awansu
ewentualnie innych drużyn oraz udziału w meczach barażowych z poszczególnych lig
okręgowych zostaną podane po zamknięciu liczby zgłoszeń w okręgach.
7. Baraże rozgrywa się jako mecze 48-rozdaniowe (2x12 + 2x12).
8. Pozostałe zasady – tak jak w regulaminie III Ligi, oraz w RZBS PZBS.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP – III Liga Małopolska i
Krakowska Liga Okręgowa sprawuje: Zbigniew Sagan, telefon kom. 602 778 050,
zbigniew.sagan@onet.eu.
2. W rozgrywkach ligowych DMP 2015/2016 mają zastosowanie:





Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski
Przepisy MPB 2007
Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS
uchwały ZG PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

3. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym
regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi przepisami
wymienionymi w pkt.2.
4. Na wezwanie winni też okazywać sędziemu zawodów „Zgłoszenie drużyny” wraz z
ewentualnymi zgłoszeniami dodatkowych zawodników, oraz opis systemu HUM, o ile
taki jest stosowany.
5. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu MZBS.
6. Wyniki i zawiadomienia o ligach będą ukazywać się na stronie internetowej
www.mzbs.pl.

Za Zarząd Małopolskiego Związku Brydża Sportowego

Marcin Kuflowski – Prezes Zarządu MZBS

