Małopolski )wiązek Br dża Sportowego
oraz
Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ają zaszczyt zaprosić na najstarszy ogólnopolski kongres rydżo y

Krakowska Wiosna Br dżowa 2016
Jubileusz 110-lecia TS Wisła Kraków
Program
Piątek, 11 marca
 godz. 17.30
Otwarte Mistrzostwa Małopolski Par Mikstowych ‐ maksy
godz. 17.30
Obok mikstów ‐ maksy
i isesje po rozdań

i isesje po

rozdań

Sobota, 12 marca
godz. 10.30
GPPT Otwarte Mistrzostwa Małopolski Teamów OTT*** IV Dzwon Zygmunta
eliminacje (6 rund po 6 rozdań
godz. 17.00
GPPT Otwarte Mistrzostwa Małopolski Teamów OTT*** IV Dzwon Zygmunta
ć ierćfi ały (8 rozdań , półfi ały rozdań i fi ał (16 rozdań
godz. 17.45
Barometr maksy (9 rund po 3 rozdania)
Niedziela, 13 marca
godz. 10.30
Budimex GPPP OTP*** 58. Drewniane Głow
IV Me oriał Andrzeja Wilkosza o Pu har Prezesa TS Wisła Kraków
maksy (5 minisesji po 10 rozdań

Najstarszy ogólnopolski turniej rydżo y organizowany w Krakowie, po zą szy od 1959 roku.
Od roku 2013 turniej Drewniane Głowy jest jed o ześ ie Me oriałe Andrzeja Wilkosza.
Pierwszymi z y ięz a i byli Jan Bełto ski Wro ła
– Witold Zalewski (Gliwice). Do
tryumfatorów ależą iędzy innymi: Jan Blajda, Marek Blat, Kazimierz Chło o ski, Zbigniew
Furdzik, Grzegorz Gardynik, Bogusła Gierulski, Sta isła Gołę io ski, Aleksander Jezioro,
Hubert Jaworowski, Wit Klapper, Julian Klukowski, Krzysztof Martens, Andrzej Milde, Tomasz
Przybora, Włodzi ierz Starkowski, Leszek Sztyrak, Włodzi ierz Wala, Artur Wasik, Andrzej
Wilkosz, Adam Ż udziński, Andrzej Żurek.

KRAKOWSKA WIOSNA BRYDŻOWA

– WYNIKI:

OTWARTE MISTR)OSTWA MAŁOPOLSKI PAR MIKST:
1. Ewa MISZEWSKA – Mariusz BARTKOWSKI
2. Anna MAKAREWICZ – Tomasz PALUCHOWSKI
3. Cathy BAŁDYS) – Rob HELLE

63,41 %
61,21 %
61,20 %

TURNIEJ PAR „OBOK MIKSTÓW”:
1. Jarosła FIGLUS – Zbigniew PAPIERNIAK
2. Stefan SZENBERG – Włodzi ierz WALA
2. Piotr NAWROCKI – Piotr WIANKOWSKI

65,18 %
56,29 %
56,29 %

GRAND PRIX POLSKI TEAMÓW – 4. OTT „DZWON ZYGMUNTA”:
1. Marek ATALSKI, Jacek CEBULSKI, Zbigniew PAPIERNIAK, Tomasz RACZKIEWICZ
2. Stefa KOWALC)YK, Ja SUCHARKIEWIC), Stefa S)ENBERG, Włodzi ierz WALA
3. Jarosła FIGLUS, Marek PIEC)KA, To asz PILCH, Ada ROBAK

BAROMETR NA MAKSY:
1. Piotr TUS)YŃSKI – Przemysła JANIS)EWSKI
2. Edmund CZUBAK – Tomasz WINCIOREK
3. Jacek KALINOWSKI – Jerzy PASICH

62,30 %
60,51 %
60,23 %

GRAND PRIX POLSKI PAR 57. „DREWNIANE GŁOWY” – MEMORIAŁ ANDR)EJA WILKOS)A:
1. Jacek BRÓZDA – Jacek GURGUL
2. Andrzej DUDZIK – Andrzej LUBOJEMSKI
3. Jacek GRZELCZAK – Ada PAWŁOWSKI

63,91 %
62,50 %
61,08 %

Andrzej Wilkosz
Andrzej Wilkosz z arł 29 grudnia 2012 roku w wieku 77 lat.
Legenda ś iato ego rydża. Dwunastokrotnie repreze to ał
barwy Polski na Druży o y h Mistrzostwach Europy w kategorii
Open, a w Mistrzostwach Ś iata i w Olimpiadach Brydżo y h
w tej kategorii ystępo ał 5 razy. Od 1960 roku nieprzerwanie
zawodnik Wisły Kraków. Pierwszy Arcymistrz Między arodo y
w Polsce (Arcymistrz Ś iato y . W roku 1963 zdo ył pierwszy
medal dla Polski w Druży o y h Mistrzostwach Europy.
Profesor rydża, gracz niezwykle wszechstronny, ofensywny,
potrafią y – jak mówili niektórzy – sam ygrać wszystko, byle tylko
partner karty dokładał. Siła i skute z ość gry y ikały przede
wszystkim z szerokiej wiedzy brydżo ej, pra o itoś i i czystej
wody talentu. Grał ez pośpie hu, starannie i roz aż ie, ykazują
jed o ześ ie dosko ałą z ajo ość tego, co dzieje się przy stoliku.
Urodził się 14 sierpnia 1935 r. w Sosnowcu, w rydża grał od 1953 roku, od 1957 roku zło ek
PZBS. Był magistrem i ży iere , pracownikiem naukowym w Instytucie Metalurgii AGH,
laureatem kilkunastu nagród resortowych, odznaczony )łoty Krzyże )asługi, w roku 1972
agrodzo y agrodą państ o ą I stopnia w zakresie metalurgii.
NAJWAŻNIEJS)E OSIĄGNIĘCIA:
1978 złoty medal MŚ Teamów
1970 srebrny medal DME Estoril
1963 rązo y medal DME Bade ‐Bade
1973 rązo y medal DME Ostenda
1976 IV miejsce Olimpiada Brydżo a
2000 złoty medal na pokazowych Bermuda Bowl Seniorów Southampton
2001 złoty medal DME Seniorów na Teneryfie
2001 srebrny medal DMŚ Seniorów w Paryżu
1995 srebrny medal DME Seniorów w Vilamura
1997 srebrny medal DME Seniorów Montecatini Terme
)w ięz a turniejów teamów: 1968 Bejrut (Liban), 1970 Eastburne (Wielka Brytania), 1973
Bruksela (Belgia), 1975 Crabs sur Sierre (Szwajcaria), 1976 Bruksela (Belgia), 1981 Trofeo Campari
Mediolan Wło hy , 1987 Mondorf (Luksemburg), 1990 Superbowl Palermo Wło hy
)w ięz a turniejów par: 1971 Venlo (Holandia), 1972 Top‐
1977 Monte Carlo (Monako)

Londyn, 1973 Bruksela (Belgia),

Ponadto zdo ł: 4 tytuły Druży o y h Mistrzostw Polski (1969, 1971, 1974, 1989/90),
‐krot ie srebrny i ‐krot ie rązo y medal DMP. Ponadto: Mistrzostwo Polski Par Open –
1971; Mistrzostwo Polski Teamów – 1994; Mistrzostwo Polski Par Seniorów – 2004

WPISOWE:




PIĄTEK, 11 MARCA, GODZ. 17.30

 Otwarte Mistrzostwa Małopolski Par Mikstowych (10 rund * 3 rozdania)
Niezrzeszony – 55 zł; zło ek PZBS – 35 zł; zło ek P)BS z ulgą – 25 zł; juniorzy do lat 20
(1996 i łodsi) – 15 zł.
 Obok mikstów (10 rund * 3 rozdania)
Niezrzeszony – 55 zł; zło ek PZBS – 35 zł; zło ek P)BS z ulgą – 25 zł; juniorzy do lat 20
i łodsi – 15 zł.
SOBOTA, 12 MARCA, GODZ. 10.30

GPPT Otwarte Mistrzostwa Małopolski Teamów OTT *** V Dzwon Zygmunta (6 rund
* rozdań – eli i a je, rozdań – ¼ fi ału, rozdań – ½ fi ału, rozdań – fi ał
Wpisowe od każdego zawodnika zgłoszo ego do teamu.
Niezrzeszony – 70 zł + 10 zł; zło ek PZBS – 50 zł + 10 zł; zło ek P)BS z ulgą – 40 zł +
zł; juniorzy do lat 20 (1996 i łodsi) – 20 zł + 10 zł.
Opłata wpisowa dotyczy fazy eliminacyjnej. Do fazy play‐off druży y opła ają wpisowe
w ysokoś i 30 zł od zawodnika (bez z iżek . Wpisowe do fazy play‐off w 100%
przeznaczone zostanie na nagrody w turnieju teamów. Opłata wpisowa do play‐off
u ożli ia ezpłat y udział w turnieju barometr, dla zawodników tych druży , które
przegrają swój mecz ć ierćfi ało y.
•





SOBOTA, 12 MARCA, GODZ. 17.45

• Barometr maksy
Niezrzeszony – 45 zł; zło ek PZBS – 30 zł; zło ek P)BS z ulgą – 25 zł; juniorzy do lat 20
(1996 i łodsi) – 15 zł.
NIEDZIELA, 13 MARCA, GODZ. 10.30

Budimex GPPP OTP *** 58. Drewniane Głowy IV Me oriał Andrzeja Wilkosza
o Puchar Prezesa Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków
Niezrzeszony – 80 zł + 10 zł; zło ek PZBS – 65 zł + 10 zł; zło ek P)BS z ulgą – 50 zł +
10 zł; juniorzy do lat 20 (1996 i łodsi) – 30 zł.
•

WPISOWE – PAKIETY:
PAKIET I (wpisowe do wszystkich turniejów) – z iżka zł zł / tur iej + zł e tra :
niezrzeszony: 245 zł
zło ek P)BS:
zł
zło ek P)BS – ulgowy: 135 zł
junior do lat 20: 65 zł
UWAGA: o o iązuje przy ykupie iu go ajpóź iej piątek,
ar a, do godz. :
PAKIET II (wpisowe do GPPT – ez fi ałów, i GPPP) – z iżka zł zł / tur iej :
niezrzeszony: 16 zł
zło ek P)BS: 125 zł
zło ek P)BS – ulgowy: 10 zł
junior do lat 20: zł
UWAGA: o o iązuje przy ykupie iu go ajpóź iej so otę,
ar a, do godz.

:

Regulamin
Sędzia Głów

1.
2.

3.
4.

Krakowskiej Wiosny Br dżowej 2016 – Maciej Czajkowski

)ałoże ia ogólne
Krakowska Wiosna Brydżo a zostanie rozegrana w dniach 11‐13 marca 2016 roku w Hotelu
Galaxy, ul. Gęsia 22.
We wszystkich turniejach o o iązują astępują e założe ia:
 o o iązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS), z tym że wolno
stoso ać konwencje „Multi” po każdy otwarciu 1♣;
 wprowadza się zakaz blefu niestandardowym lub silnym otwarciem sztucznym;
 każda para powinna posiadać kartę ko e yj ą;
 o o iązuje ez zględ y zakaz palenia na sali gry;
 o o iązuje ez zględ y zakaz wnoszenia i spoży a ia alkoholu na sali gry;
 o o iązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych na sali gry;
 wszystkie sprawy sporne ieo jęte niniejszym Regulaminem y ikłe w trakcie trwania
Kongresu rozstrzyga Sędzia Głó y.
Osoby zgłaszają e swój udział w turniejach, yrażają zgodę na ieodpłat e wykorzystanie
swojego wizerunku jako uczestnika imprezy.
W czasie trwania play‐off GPPT oraz GPPP ędzie przeprowadzona przez operatorów BBO
transmisja internetowa na wyznaczonych przez organizatorów stoła h.

Regulamin turnieju teamów
1. W turnieju ogą rać udział zespoły ‐ ‐oso o e. Wpisowe od osoby wynosi: 70 zł + 10 zł od
osoby niezrzeszonej w PZBS, 50 zł + 10 zł od osoby dla zło ka PZBS, 40 zł + 10 zł dla osób
z uprawieniami do z iżek, 20 zł + 10 zł dla juniorów do lat 20, czyli urodzonych w roku 1996
i łodszy h. Po yższa opłata wpisowa dotyczy fazy eliminacyjnej. Do fazy play‐off druży y
opła ają wpisowe w ysokoś i 30 zł od zawodnika (bez z iżek . Wpisowe do fazy play‐off w
100% przeznaczone zostanie na nagrody w turnieju teamów.
2. Turniej jest liczony na IMP z przeliczeniem na VP. Turniej podzielony zostaje na trzy segmenty:
 ru dę eli i a yj ą w grupach;
 ru dę na dochodzenie;
 ru dę fi ało ą.
3. Podczas dwóch pierwszych rund stosuje się ta elkę „włoską" VP 16:0.
TABELA VP
imp
VP
‐
8:8
‐
9:7
‐
10 : 6
‐
11 : 5
‐
12 : 4
‐
13 : 3
‐
14 : 2
‐
15 : 1
37++
16 : 0

4. W czasie dwóch pierwszych rund rozgrywa się mecze 6-rozdaniowe; w ć ierćfi ała h,
półfi ała h i w meczu o 3 miejsce ‐ mecze 8--rozdaniowe; w finale - mecz 16-rozdaniowy.
5. W czasie dwóch pierwszych rund „bye” wynosi 10 VP
6. Schemat gry:
 Przed ru dą eli i a yj ą teamy zosta ą rozstawione etodą pętelko ą w grupach
zterodruży o y h. W czasie pierwszej rundy zosta ą rozegrane trzy mecze „ każdy
z każdy " w grupie.
 Podczas rundy na dochodzenie zosta ą rozegrane trzy mecze.
 W rundzie na dochodzenie rozstawienie do kolejnych e zó
etodą bez po tórzeń
zgodnie sędzia głó y oże z ie ić to ustalenie) z aktualnym wynikiem.
 W fazie ć ierćfi ało ej drużyny z miejsc 1–4 po rundzie na dochodzenie, y ierają
przeciwników z miejsc 5–8 po rundzie na dochodzenie.
 Przegrani z ć ierćfi ała h zaj ują miejsca ‐ w turnieju zgodnie z kolej oś ią po rundzie
na dochodzenie.
 Faza półfi ało a: z y ięz y ć ierćfi ałó zostają ustawieni wg kolej oś i wyników
uzyskanych po rundzie na dochodzenie. Pierwsza wybiera przeciwnika z miejsc ‐ ,
pozostałe t orzą druga parę półfi ało ą.
 Carry‐o er we wszystkich meczach rundy fi ało ej równe jest 40% róż i y VP
(z zaokrągle ie w górę do peł ego IMPa) po iędzy zainteresowanymi zespoła i po
rundzie na dochodzenie po iększo e o 1,2 impa przy meczach 8 rozdaniowych i 2,1 impa
w meczu 16 rozdaniowym.
 Zawodnicy, druży które odpad ą w ć ierćfi ała h ogą dołą zyć do turnieju par
barometr z wynikiem równym 51,5 %.
7. Do czasu rozpo zę ia rundy fi ało ej o miejscu de ydują:

iększa liczba zdobytych VP;

iększa liczba VP zdobytych w ezpośred i h meczach;

iększa róż i a zdobytych IMPów;
 w czasie rundy na dochodzenie ‐ yższe miejsce przed ostat ią ru dą;

iększy iloraz IMPów zdobytych do straconych;
 losowanie.
8. O wszelkich sprawach nie ujęty h w po yższy regulaminie decyduje Sędzia Głó y.
Odwoła ia
Decyzje Sędziego Głó

ego są ostateczne.

NAGRODY
I nagroda w Turnieju GPPP OTP*** 58. Drewniane Głow IV Me oriał Andrzeja Wilkosza –
gwarantowana nagroda w wysokoś i 3500 zł.
I nagroda w OTT IV Dzwon Zygmunta – gwarantowana nagroda w wysokoś i 3000 zł.
Nagrody przyznawane są w każdej konkurencji dla co najmniej 10 % startują y h par, z tym,
że nagrody głó e zdobywa 7 % (z zaokrągle ie w górę startują y h uczestników, a nagrody
specjalne 3 % (z zaokrągle ie w górę startują y h uczestników.
Nagrody specjalne zdo y ają uprawnione do tego pary, które uzyskały minimum śred i
wynik w turnieju. W przypadku, gdy żad a z par al zą y h o agrodę spe jal ą nie uzyska
śred iego wyniku, nagroda specjalna przechodzi do funduszu nagród długofalo y h. Nagrody
specjalne są przyznawane w kategoriach: najlepsza para mikstowa (lub: kobieca), popularna do 1,5
WK na oso ę, oraz juniorska, pod warunkiem startowania w danym turnieju min. 5 par w
danej kategorii.
Wysokoś i nagród oblicza się z klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia
nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i astęp e – po 3. Nagrody specjalne – po 2. Nagrody
„piąte” ogą yć iędzy so ą nieznacznie róż i o a e. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się
punkty klucza nagród. Su ę pie ięż ą przez a zo ą na nagrody dzieli przez su ę punktów
po yższego klucza. Otrzy a ą artość
oży się przez poszczególne artoś i klucza, by
otrzy ać ysokoś i poszczególnych nagród zaokrągle ie kwoty do decyzji organizatora).
Ponadto przewidywane są symboliczne nagrody rzeczowe w klasyfikacji ogólnej Krakowskiej Wiosny
Brydżowej w kategoriach (nagrody nie ku ulują się :












najlepszy zawodnik
najlepsza zawodniczka
najlepszy junior
najlepszy junior do lat 20 (czyli urodzeni w roku 1996 i
najlepszy senior
najlepszy zawodnik o 1.5 < WK 4.0
najlepszy zawodnik o WK 0.5
najlepszy zawodnik o WK = 1.0
najlepszy zawodnik o WK = 1.5
najlepszy zawodnik o 1.5 < WK 4.0
najlepszy zawodnik repreze tują y Małopolskę

łodsi

Wszystkie nagrody rzeczowe tylko dla uczestników ceremonii zakończenia imprezy.

