
Polski Zwiàzek Bryd˝a Sportowego

REGULAMIN KLASYFIKACYJNY
I. Tytu∏y klasyfikacyjne

1. Zawodnikom zrzeszonym w PZBS przyznawane sà kolejno nast´pujàce tytu∏y klasy-

fikacyjne – od I do VIII stopnia – na podstawie zdobytych punktów klasyfikacyjnych (pkl),

otrzymywanych za osiàgni´cie odpowiednich wyników w zawodach bryd˝a sportowego.

1.1. Zawodnik PZBS otrzymuje pkl za imprezy krajowe i zagraniczne, jeÊli startowa∏

w barwach polskich.

1.2. Warunkiem przyznania tytu∏u kolejnego stopnia jest posiadanie tytu∏u bezpoÊred-

nio ni˝szego i zdobycie pkl w iloÊci wskazanej normà.

1.3. Nazwy tytu∏ów klasyfikacyjnych, ich symbole i wspó∏czynniki klasyfikacyjne (WK)

oraz normy pkl na tytu∏ przedstawia poni˝sza tabela (nr 1).

Stopieƒ Tytu∏ klasyfikacyjny Symbol Wspó∏czynnik WK norma pkl*
I Kandydat K 0,5 50

II Mistrz Klubowy M 1,0 150

III Mistrz Okr´gowy MO 1,5 300

IV Mistrz Rejonowy MR 2,5 700

V Mistrz Krajowy MK 4,0 1500

VI Mistrz Mi´dzynarodowy MM 7,0 4000

VII Arcymistrz A 12,0 7000

VIII Arcymistrz Mi´dzynarodowy AM 18,0 15000

* Liczba pkl potrzebna do zdobycia danego tytu∏u ponad posiadany

2. Odpowiednie komórki PZBS majà obowiàzek sporzàdzaç i aktualizowaç co kwarta∏

wykaz zawodników PZBS, posiadane przez nich tytu∏y klasyfikacyjne i stan kont punkto-

wych w centralnej bazie danych (CBD).

3. Uprawnienia wynikajàce z posiadanych tytu∏ów regulowane sà postanowieniami w∏a-

Êciwych regulaminów oraz uchwa∏ami ZG PZBS.

3.1. Zaleca si´ aby organizatorzy zawodów wprowadzali dodatkowe przywileje sporto-

we dla posiadaczy najwy˝szego tytu∏u klasyfikacyjnego (AM), m.in.: specjalne ulgi w op∏a-

tach startowych, zapisy do imprez poza kolejnoÊcià, mo˝liwoÊç wyboru miejsca i linii gry

w uzgodnieniu z organizatorem itp.

3.2. Posiadane tytu∏y klasyfikacyjne i zdobyte pkl sà tak˝e podstawà do wnioskowania do

Europejskiej Ligi Bryd˝owej o przyznanie stosownych (z limitu PZBS za wyniki krajowe)

europejskich pkl-i, niezb´dnych do zdobycia mi´dzynarodowych tytu∏ów klasyfikacyjnych.

II Zasady przyznawania oraz ewidencji tytu∏ów i pkl.
4. Tytu∏y klasyfikacyjne sà przyznawane przez WGiK ZG PZBS na podstawie stanu

konta pkl zawodnika w CBD i akceptowanych przez zarzàdy w∏aÊciwych WZBS.

4.1. Tytu∏y klasyfikacyjne od MM przyznaje Prezydium ZG, a Zarzàd PZBS akceptuje

w drodze uchwa∏y.
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4.2. Pkl wykorzystane na poczet przyznanego tytu∏u klasyfikacyjnemu ulegajà skasowa-

niu.

4.3. ZG PZBS mo˝e w drodze uchwa∏y nadaç honorowy tytu∏ klasyfikacyjny, pomijajàc

zasady zawarte w niniejszym regulaminie, w tym tak˝e dla obywateli innych paƒstw, któ-

rzy sà zawodnikami PZBS.

5. Tytu∏ klasyfikacyjny przyznawany jest do˝ywotnio i mo˝e byç uniewa˝niony lub ob-

ni˝ony tylko w drodze prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.

5.1. Zaleca si´ aby wr´czanie odznak Êwiadczàcych o zdobyciu tytu∏u klasyfikacyjnego

(znaczki, dyplomy, plakietki, certyfikaty itp.) odbywa∏o si´ w uroczystej formie podczas sto-

sownych imprez sportowych.

6. Tytu∏y klasyfikacyjne nie mogà byç przyznane:

– w okresie odbywania przez zawodnika kary dyscyplinarnej, nawet gdy wykonanie jej zo-

sta∏o zawieszone,

– w przypadku, gdy przeciwko zawodnikowi toczy si´ post´powanie dyscyplinarne,

– w przypadku, gdy postawa moralna i etyka gry zawodnika budzi powa˝ne zastrze˝enia,

– w przypadku, gdy zawodnik nie jest cz∏onkiem PZBS.

7. Ewidencj´ zdobytych pkl oraz przyznanych tytu∏ów klasyfikacyjnych prowadzi WGiK

ZG PZBS w CBD.

7.1. Pkl zdobyte w imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego (JKS) oraz w im-

prezach zagranicznych ewidencjonuje bezpoÊrednio WGiK ZG PZBS.

7.2. Pkl zdobyte w innych imprezach (klubowych, regionalnych) ewidencjonujà WZBS,

na terenie których odbywajà si´ zawody.

7.3. Co kwarta∏ ka˝dy z WZBS przekazuje do CBD wykaz wszystkich zawodników

(rowniez z innych WZBS) z pkl zdobytymi w minionym kwartale, w imprezach z pkt.7.2.

7.4. WGiK ZG PZBS zobowiàzany jest opublikowaç w Internecie i aktualizowaç (co naj-

mniej raz na kwarta∏) odpowiednie dane dotyczàce klasyfikacji.

III. Zasady uzyskiwania punktów klasyfikacyjnych

A. zawody krajowe
8. W Dru˝ynowych Mistrzostwach Polski (DMP) przyznaje si´ pkl zale˝nie od punk-

tów zwyci´skich (VP) zdobytych w danym meczu i dolicza do indywidualnych kont pkl ka˝-

dego zawodnika grajàcego minimum 50% rozdaƒ w meczu.

Dodatkowo przyznaje si´ pkl za koƒcowà klasyfikacj´ dru˝yny.

8.1. W pojedynczych meczach przyznaje si´ pkl, stosujàc nast´pujàce mno˝niki;

– I liga – 1 (1VP = 1pkl)

– II ligi – 1/2 (liczby VP zdobytych w meczu)

– III ligi – 1/3

– ligi wojewódzkiej i okr´gowej – 1/4

– klas (lig) ni˝szych – 1/5

8.2. W przypadku, gdy liczba pkl obliczona na podstawie powy˝szych ustaleƒ stanowi

u∏amek ca∏oÊci, zaokràgla si´ jà do ca∏ego pkl w gór´.
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9. Za czo∏owe lokaty dru˝yny w klasyfikacji koƒcowej sezonu DMP zawodnicy, którzy

rozegrali stosowne minimum rozdaƒ (okreÊlone w regulaminach DMP), otrzymujà dodat-

kowe pkl zgodnie z poni˝szà tabelà (nr 2):

Klasa rozgrywek Miejsce
I II III IV V VI VII VIII IX

I liga 500 300 200 150 100 70 40 30 20

II liga (ka˝da grupa) 200 100 70 40 20 10

III liga (wojewódzka) 100 70 40 20 10

liga okr´gowa 50 30 20 10

ni˝sze szczeble rozgr. 20 10 5

10. W innych oficjalnych meczach pkl przyznawane sà wg zasad z pkt.8, z tym ˝e od-

powiednie mno˝niki sà nast´pujàce:

10.1. W meczach o Puchar Polski

– fina∏ centralny – 1/2

– pó∏fina∏ centralny i fina∏y wojewódzkie – 1/3

– szczebel okr´gowy – 1/5.

10.2. W oficjalnych meczach reprezentacji Polski, PZBS lub WZBS (po weryfikacji wy-

ników przez WGiK ZG PZBS):

– w meczach mi´dzypaƒstwowych – 1/2

– w innych meczach – 1/3.

11. W turniejach par, teamów lub indywidualnych, rozgrywanych zgodnie z Regulaminem

Zawodów PZBS, przyznawane sà pkl procentowo od ogólnej liczby startujàcych zawodników:

a) turnieje szczebla centralnego (og∏oszone w JKS) – 10%*.
*w przypadku, gdy w turnieju rozgrywane jest mniej ni˝ 44 rozdania – wskaênik wynosi 6%.

b) turnieje regionalne i mistrzostwa WZBS (og∏oszone w Kalendarzach Sportowych WZBS)

– 6% z dodatkowà premià za pierwsze trzy lokaty w liczbie 2-1-1 pkl, przy udziale po-

wy˝ej 50 par (25 teamów) lub 100 zawodników indywidualnie.

c) turnieje okr´gowe – 5%.

d) inne turnieje zg∏oszone do (w∏aÊciwego terenowo) WZBS – 4%.

11.1. Do obliczonej liczby pkl z pkt. 11 a-d dodaje si´ 5% sumy WK wszystkich startu-

jàcych zawodników.

11.2. W przypadku, gdy liczba pkl obliczona na podstawie powy˝szych ustaleƒ stanowi

u∏amek ca∏oÊci, zaokràgla si´ jà do ca∏ego pkl w dó∏.
11.3. Obni˝ka pkl za kolejne lokaty (zmniejszenie punktów w stosunku do uczestnika

wyprzedzajàcego bezpoÊrednio) wynosi:

– w turniejach par – 2, a˝ do momentu, w którym poprzednik uzyska liczb´ pkl ni˝szà ni˝

10, odtàd nast´puje obni˝ka o 1,

– w turniejach teamów – 4 i analogicznie od 10 o 2,

– w turniejach indywidualnych – 1.

11.4. Obliczone w powy˝szy sposób pkl otrzymuje ka˝dy zawodnik startujàcy w danej

imprezie, który spe∏ni∏ jej regulaminowe warunki oraz zajà∏ odpowiednià lokat´, z tym za-

strze˝eniem, ˝e pkl otrzymuje w turniejach maksimum 50% zawodników.
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12. W Mistrzostwach Polski Par lub Teamów przyznaje si´ pkl zawodnikom wg tabeli nr 3:

Fina∏ Pó∏fina∏ centralny Fina∏ 1/4
Rodzaj rozgrywek centr. Fina∏ wojewódzki okr´g. 1/2 i ni˝sze

MPP Open 200 4 100 4 25 4 10 2 5 1

MPT Open X* 4

MPP Mixt lub Seniorów 100 4 50 4 15 2

MPT Mixt lub Seniorów 50 4 25 4

MPP Kobiet 40 4 15 2

MPP Juniorów(Starszych 40 4 25 4

MPP(T) Juniorów(-ek) M∏odszych 25 4

MPP(T) M∏odzików 10 2

Indywidualne MP 100 1 30 2 10 1

* X = 50% liczby startujàcych teamów + 6% sumy WK startujàcych zawodników

12.1. W Mistrzostwach Polski pkl nie mogà byç przyznane wi´kszej liczbie ni˝ 50%

uczestników.

12.2. MPP(T) uzyskujà rang´ mistrzostw Polski pod warunkiem, ˝e wystartuje w danym

turnieju min. 22 pary (11 teamów). W przypadku, gdy zawody utracà rang´ MPP(T), pkl

sà obliczane i przyznawane jak za turnieje szczebla centralnego plus dodatkowe pkl jak za

Ârodowiskowe MP.

13. Za osiàgni´te czo∏owe lokaty w fina∏ach Pucharu Polski, Mistrzostwach Polski oraz

„poziomych” kategoriach klasyfikacyjnych Mistrzostw Polski przyznaje si´ dodatkowe na-

st´pujàce liczby pkl:

a) Dru˝ynowy Puchar Polski: I m. – 200, II – 100, III – 75, IV – 50, V – 40, VI – 30, VII –

20, VIII – 10,

b) Mistrzostwa Polski Teamów (MPT) open: I m. – 150, II – 70, III – 50, IV – 30, V–VIII

– po 20,

c) Mistrzostwa Polski Par (MPP) open: I m. – 150, II – 100, III – 50,

d) MPP i MPT Mixt – open i seniorów: I m – 100, II – 50, III – 30,

e) MPP i MPT Kobiet i Juniorów: I m – 50, II – 30, III – 20,

f) MPP i MPT Êrodowiskowe (w tym Akademickie MP) i PZBS, oraz „poziome” katego-

rie klasyfikacyjne w MPP i MPT: I m. – 30, II – 20, III – 10,

g) Indywidualne MP: I m. – 130, II – 70, III – 40, IV – 20, V – 10

h) Korespondencyjne MP: I m. – 100, II – 60, III – 40, IV – 20, V – 10, VI – 5

13.1. Dodatkowe pkl za Ârodowiskowe Mistrzostwach Polski sà przyznawane w przypad-

ku wystartowania w tych zawodach min. 22 par lub 11 teamów i zweryfikowaniu ich wyni-

ków przez WGiK ZG PZBS.

13.2. Dodatkowe pkl za kategorie klasyfikacyjne Mistrzostw Polski sà przyznawane w przy-

padku, o ile w danej „poziomej” kategorii klasyfikacyjnej (okreÊlonej w regulaminie imprezy)

wystartuje min. 22 par, 11 teamów lub 44 zawodników (w indywiduelu).
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13.3. W Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski

a) w turnieju lokalnym przy udziale min. 8 par liczba pkl dla zwyci´skiej pary równa jest ilo-

Êci sto∏ów, na których rozgrywany jest turniej (obni˝ka o 2 pkl). O ile Êrednia WK na gra-

cza wyniesie min. 2.5 WK, przyznaje si´ dodatkowo pkl za m-ca 1÷4 w liczbie: 7-5-3-1.

b) za wyniki rundy szczebla centralnego przy udziale

– do 900 par: za I miejsce 70 pkl i za dalsze obni˝ka o 2 pkl (poni˝ej 10 o 1),

– powy˝ej 900 par: za I miejsce 100 pkl i za dalsze lokaty obni˝ka o 2 pkl (poni˝ej 10 o 1),

c) za wyniki roczne KMP w klasyfikacji ogólnej – za zaj´cie I miejsca 100 pkl i dalej z ob-

ni˝kà o 2 pkl (poni˝ej 10 pkl o 1),

d) za wyniki roczne KMP w klasyfikacjach specjalnych i wojewódzkich odpowiednio:

18 – 15 – 12 – 9 – 7 – 5 pkl.

13. WGiK ZG PZBS mo˝e dodatkowo przyznaç pkl w iloÊci od 20 do 100 w szczegól-

nie uzasadnionych przypadkach, mi´dzy innymi za zakwalifikowanie si´ do reprezentacji

okr´gu na podstawie cyklu rozgrywek, za turnieje zamkni´te i specjalne (np. Maratony), za

mecze lub cykl spotkaƒ z zagranicznymi kontrahentami.

13.1. Za inne wa˝ne imprezy, nie uj´te w niniejszym regulaminie przyznawane sà pkl

wg regulaminu tych zawodów, a w razie braku w nich ustaleƒ – przez postanowienia i uchwa-

∏y Prezydium ZG lub ZG PZBS na wniosek WGiK ZG PZBS.

B. Rozgrywki kadrowe
14. W rozgrywkach kadry (open) przyznawane sà pkl wg poni˝szej tabeli (nr 4):

Szczebel kadry Miejsce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

szeroka reprezentacja
∏àczna 400 320 260 200 160 120 80 60 40 20 —

kryterium 100 60 40 30 20 10 —

narodowa 200 170 150 140 130 120 110 100 90 80 75 70 65 60 55 50*

mistrzowska
∏àczna 120 110 100 90 80 75 70 65 60 55 50 *

** 40 30 20 10 6 —

regionalna** 20 14 10 6 4 2 1

lokalna** 10 6 4 2 1

* dalej obni˝ka o 2, od 10 o 1; ** premia za czo∏owe miejsca w kotle

5



15. W rozgrywkach kadry kobiet, seniorów i juniorów (starszych) przyznawane sà pkl

wg tabeli nr 5:

Szczebel kadry Miejsce
I II III IV V VI VII VIII

narodowa
klasyfikacja ∏àczna 160 120 100 80 60 40 20 10

kryterium 40 30 20 10 —

krajowa
klasyfikacja ∏àczna 80 60 50 40 30 20 —

kryterium 30 20 10 —

selekcyjna
∏àczna 40 30 20 10 —

kryterium 20 12 6 —

okr´gowa
klasyfikacja ∏àczna 20 12 6 2 —

kryterium 10 6 2 —

C. Zawody Mi´dzynarodowe
16. W dru˝ynowych rozgrywkach mi´dzynarodowych (Mistrzostwa Europy, Âwiata,

Olimpiada) przyznaje si´ pkl wg zasad wymienionych w pkt. 8, przy zastosowaniu nast´-

pujàcych mno˝ników:

– Mistrzostwa Âwiata, Olimpiada 3 (liczba VP zdobytych w meczach),

– Mistrzostwa Europy 1.

16.1. W pojedynczych meczach mi´dzynarodowych liczb´ przyznanych pkl ustala

WGKiE ZG PZBS, z tym, ̋ e w oficjalnych meczach mi´dzypaƒstwowych stosuje si´ mno˝-

nik nie mniejszy ni˝ 1.

16.2. W dru˝ynowych mi´dzynarodowych mistrzostwach regionalnych, Êrodowiskowych

lub specjalnych mno˝nik ustala Prezydium ZG na wniosek WGiK ZG PZBS uwzgl´dnia-

jàc charakter imprezy.

17. W mi´dzynarodowych mistrzostwach par i teamów przyznaje si´ pkl za I miejsce w na-

st´pujàcej wysokoÊci:

– Mistrzostwa Âwiata open – 300; inne – 200,

– Mistrzostwa Europy open – 200; inne – 100,

a przy dalszych miejscach obni˝k´ o 2 pkl w parach i o 4 w teamach.

18. Za czo∏owe lokaty w turniejach mi´dzynarodowych wymienionych w Kalendarzu

Sportowym (JKS) przyznaje si´ pkl zgodnie z ustaleniami dla centralnych turniejów krajo-

wych, jak w pkt 11a.

18.1. Za czo∏owe lokaty w zamkni´tych lub specjalnych mi´dzynarodowych turniejach par

mistrzowskich uj´tych w JKS pkl przyznaje WGiK ZG PZBS, od 50 do 100 pkl za I miejsce.

18.2. WGiK ZG PZBS ma prawo, w zale˝noÊci od rangi i charakteru turnieju, zwi´k-

szyç wyliczonà liczb´ pkl maksimum o 200%.

6



19. WGiK ZG PZBS mo˝e dokonywaç przeliczenia punktów i tytu∏ów zdobytych na tur-

niejach za granicà, przyznanych przez narodowe zwiàzki bryd˝owe, na polskie pkl i tytu∏y

obowiàzujàce w PZBS z zachowaniem zasad nadawania tytu∏ów.

20. W mi´dzynarodowych rozgrywkach mistrzowskich przyznaje si´ specjalne premie pkl

za wybitne osiàgni´cia sportowe wg poni˝szej tabeli (nr 6):

Miejsce Mistrzostwa dru˝ynowe Otwarte mistrzostwa par i teamów
Olimpiada, 
Mistrzostwa Mistrzostwa 

Âwiata Mistrzostwa Mistrzostwa Âwiata 
(Bermuda Bowl) Europy Europy (Rosenblum Cup)

open inne open inne open inne open inne

I 2000 1250 1250 750 750 500 1250 1000

II 1500 1000 1000 600 600 350 1000 800

III 1250 850 850 500 500 300 850 700

IV 750 600 600 350 350 250 600 500

V 600 500 500 300 300 200 500 400

VI 450 400 400 250 250 150 400 300

VII 350 300 300 200 200 100 300 200

VIII 250 200 200 150 150 70 200 150

IX 150 100 100 100 100 40 100 100

X 50 50 50 50 50 20 50 50

IV. Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
21. Za inne wa˝ne zawody krajowe i mi´dzynarodowe nie uj´te w niniejszym regulami-

nie pkl sà przyznawane przez Prezydium ZG lub ZG PZBS na wniosek WGiK ZG PZBS.

22. Interpretacja przepisów Regulaminu Klasyfikacyjnego nale˝y do ZG PZBS.

23. Regulamin niniejszy, uchwalony przez ZG PZBS w dniu 17 grudnia 2002 r., wcho-

dzi w ˝ycie z dniem 4 stycznia 2003 r.

23.1. Tytu∏y klasyfikacyjne dotychczas zdobyte zachowujà swojà wa˝noÊç.

23.2. Zawodnicy, którzy nie wype∏nià (starej) normy pkl na wy˝szy tytu∏ do 31.12.02 r.,

b´dà mieli przeliczony stan zdobytych pkl na dzieƒ 31.12.02 r. (wg danych przekazanych

do CBD) proporcjonalnie do wzrostu (nowej) normy, tj. przemno˝one przez mno˝nik:

– zawodnicy z tytu∏ami klasyfikacyjnymi K, M, MR i A 1.5

– zawodnicy z tytu∏ami klasyfikacyjnymi MO, MM 1.4

– zawodnicy z tytu∏ami klasyfikacyjnymi MK 1.6

23.3. Z dniem 4.01.2003 r. tracà moc dotychczasowe uregulowania w sprawach klasyfi-

kacji zawodników PZBS.

(-) Andrzej Wachowski (-) Rados∏aw Kie∏basiƒski

Wiceprezes Prezes
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Komunikat ZG PZBS nr 01/03

Po zmianach treÊci § 70 Regulaminu Zawodów Bryd˝a Porównawczego (Sportowego)

PZBS, dokonanych przez ZG PZBS w dniach 30.11.01 r. i 17.12.02 r., podajemy poni˝ej t´

jego cz´Êç, w której zasz∏y zmiany.

Rozdzia∏ VI
Sprawy finansowe

§ 70
1. Organizator mo˝e wprowadziç op∏aty wpisowe jako jeden z warunków uczestnictwa

w turnieju. Przez op∏at´ wpisowà rozumie si´ kwot´ pieni´˝nà, pobieranà od zg∏aszajàce-

go si´ do turnieju. Powinna ona byç jednakowej wysokoÊci dla wszystkich startujàcych z tym

zastrze˝eniem, ˝e cz∏onkowie PZBS majà prawo do ulg.

WysokoÊç wpisowego ustala organizator turnieju i zawiadamia o tym zainteresowanych

oraz organ Zarzàdu, do którego sk∏ada propozycje organizacyjne.

Organizator mo˝e ponadto wprowadziç tzw. drugà pul´.

2. Ulgowe op∏aty wpisowe do turnieju dla cz∏onków PZBS wyra˝ane w procentach pe∏-

nego wpisowego sà uchwalane przez ZG PZBS i podawane do wiadomoÊci w oficjalnych

komunikatach i/lub w piÊmie ÂWIAT BRYD˚A.

a) ulga dla cz∏onków PZBS wynosi 33% op∏aty wpisowej;

b) ulga dla juniorów w wieku do 25 lat w∏àcznie (decyduje rok urodzenia), b´dàcych cz∏on-

kami PZBS, wynosi 66% op∏aty wpisowej;

c) ulga dla cz∏onków PZBS w wieku 65 lat i starszych (decyduje rok urodzenia) wynosi 66%

op∏aty wpisowej.

Ulgi nie kumulujà si´. WysokoÊç op∏aty wpisowej jest zaokràglana do pe∏nej z∏otówki w gór´.

Dowodem przynale˝noÊci do PZBS jest wa˝na legitymacja PZBS lub wpis w Centralnej Bazie

Danych (CBD) PZBS, pod warunkiem, ˝e organizator posiada mo˝liwoÊç dost´pu do CBD.

3. Kwota pieni´˝na uzyskana z op∏at wpisowego tworzy fundusz wpisowy turnieju.

Podzia∏ tego funduszu przedstawia si´ nast´pujàco:

a) w turniejach szczebla centralnego, w tym równie˝ wymienionych w Jednolitym Kalen-

darzu Sportowym (JKS) PZBS:

– co najmniej 50% wpisowego stanowi fundusz nagród

– 15% stanowi odpis na rzecz PZBS, z podzia∏em: 7,5% na rzecz ZG PZBS i 7,5% na

rzecz Wojewódzkiego Zwiàzku Bryd˝a Sportowego (WZBS), pozosta∏a cz´Êç wpisowe-

go stanowi fundusz organizatora;

b) w turniejach rangi Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach co najmniej 30% wpi-

sowego (kwota do negocjacji z ZG PZBS) stanowi odpis na rzecz ZG PZBS. O podzia-

le pozosta∏ej kwoty decyduje organizator;

c) w turniejach lokalnych i regionalnych co najmniej 50% funduszu wpisowego stanowi fun-

dusz nagród. O podziale pozosta∏ej kwoty decyduje WZBS.

4. Kwoty nale˝ne PZBS powinny byç przekazane w ciàgu 14 dni od zakoƒczenia impre-

zy w∏aÊciwemu adresatowi.
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