LIGA OKRĘGOWA – MAŁOPOLSKA sezon 2018/2019
Kraków, Tarnów, Nowy Sącz

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 Krakowskiej Ligi Okręgowej
upływa z dniem 15 listopada 2018 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.

OPŁATY STARTOWE


opłata za zgłoszenie do rozgrywek ligi okręgowej: 590 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 15 listopada 2018.

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 – Klub „Żaczek”, Al. 3 Maja 5.
3. Termin rozgrywek – wtorki o godzinie 17.15. Pierwszy termin Ligi Okręgowej – 20
listopada, kolejny – 27 listopada. Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony
przez sędziego rozgrywek po zarejestrowaniu zgłoszeń, podczas pierwszej kolejki.

4. 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.
5. Zwycięzca rozgrywek automatycznie uzyskuje awans do III ligi.
6. 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 2018/2019 mają zastosowanie:





Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski
Przepisy MPB 2017
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

