
OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI POŁUDNIOWEJ ONLINE 2020 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

 

1. Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Małopolski Online 2020, rozgrywane będą na platformie BBO.  

2. W rozgrywkach może wziąć udział każda drużyna, która wniesie opłatę startową w wysokości 80 zł (czyli 

max 10 zł/drużynę za każdy „gwarantowany” mecz) za całe rozgrywki (lub 40 zł w przypadku drużyn 

młodzieżowych, w których składzie jest co najmniej 80% zawodników urodzonych w roku 2000 lub później). 

3. Składy drużyny powinny liczyć maksymalnie 6 zawodników. W przypadku zgłoszenia większej liczby 

zawodników, dopłata za każdego kolejnego gracza wynosi 20 zł (lub 10 zł w przypadku drużyny młodzieżowej). 

4. Zgłoszeń należy dokonywać do 10 maja na adres e-mail: zbigniew.sagan@onet.eu oraz biuro@mzbs.pl 

poprzez wysłanie składu drużyny w formacie zawierającym następujące dane zawodników: (1) imię i nazwisko, 

(2) PID, (3) WK, (4) nick BBO, potwierdzonego wpłatą opłaty wpisowej na konto Małopolskiego Związku Brydża 

Sportowego: 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001. 

5. Rozgrywki odbywać się będą z podziałem na dwie fazy: grupową, w której każda z drużyn rozegra co 

najmniej 5 meczów 16-rozdaniowych w systemie każdy z każdym, oraz fazy pucharowej play-off.  

6. Liczebność grup uzależniona będzie od ilości zgłoszeń, niemniej przyjmuje się, że grupy będą 

6-8-zespołowe. Długość fazy play-off powiązana będzie bezpośrednio z ilością zgłoszeń oraz długością rundy 

eliminacyjnej. Przyjmuje się, że faza play-off rozpocznie się od ćwierćfinałów.  

7. Rozstawienie drużyn do grup nastąpi metodą pętelkową w oparciu o średnie WK zawodników 

zgłoszonych do drużyny. Po przydzieleniu drużyn do grup, zostanie przygotowany i udostępniony na stronie 

www.mzbs.pl pełny harmonogram meczów fazy grupowej. 

8. Dopuszcza się możliwość kooptacji drużyn(-y) w trakcie trwania 1. lub 2. kolejki rozgrywek celem 

uzupełnienia składów grup do równych ilości parzystych w poszczególnych grupach. Wówczas mecze zaległe 

mogą być rozegrane w terminie uzgodnionym z Sędzią Głównym.  

9. Osobami odpowiedzialnymi za ustalanie terminów rozgrywania meczów są kapitanowie drużyn, a za 

przygotowanie meczu na BBO – kapitan drużyny gospodarzy, chyba, że zainteresowani umówią się inaczej. 



10. Podczas meczu rozgrywanego na BBO zaleca się wyłączyć (odznaczyć) funkcje: rozmów graczy z kibicami 

i barometr (aby wynik meczu nie był widoczny podczas jego rozgrywania). Jeśli zainteresowane strony się 

zgodzą, można wyłączyć opcje kibicowania oraz zgody na cofanie ruchów (undo).  

11. Wynik meczu należy przesłać na adres e-mail sędziego głównego: zbigniew.sagan@onet.eu oraz adres 

pomocniczy biuro@mzbs.pl – w formacie +/i liczba IMP, najlepiej wraz z linkiem do zapisu meczu (przy użyciu 

narzędzia BridgeHands na BBO). Za podanie wyniku odpowiada kapitan drużyny gospodarzy, który w 

korespondencji e-mail wpisuje również adres e-mail kapitana drużyny gości. 

12. Wynik rozegranego meczu należy zgłosić nie później niż 24 godziny po jego zakończeniu, przy czym 

najpóźniej w ostatnim dniu rozgrywania danej kolejki. 

13. Drużyny, które nie zakwalifikują się do play-off lub odpadną w ćwierćfinale, mają prawo uczestnictwa w 

turnieju Swiss, z naliczeniem połowy zdobytych w eliminacjach VP (drużyny odpadające w ćwierćfinale 

otrzymają wyrównanie 12 VP za pierwszą nierozegraną rundę Swiss. 

14. W fazie play-off mecze rozgrywane będą na dystansie: 2x16 rozdań (ćwierćfinały oraz mecz o 3 miejsce), 

3x16 rozdań (półfinały i finał). Poszczególne segmenty fazy play-off nie muszą odbywać się tego samego dnia. 

15. Szczegółowe zasady kojarzenia rywali do play-off zostaną opracowane w oparciu o ilość zgłoszeń, po 

zatwierdzeniu schematu rozgrywek, i ogłoszone najpóźniej przed rozpoczęciem 2. kolejki meczów grupowych. 

16. Harmonogram fazy grupowej: 

 11 maja – 17 maja – 1. kolejka 

 18 maja – 24 maja – 2. kolejka 

 25 maja – 1 czerwca – 3. kolejka 

 2 czerwca – 8 czerwca – 4. kolejka 

 9 czerwca – 15 czerwca – 5. kolejka 

 Kolejne terminy uzależnione od ilości zgłoszeń i ostatecznego systemu rozgrywek 

 Planowane zakończenie Mistrzostw – około 15 lipca 

17. Zgłoszony zawodnik w całej fazie rozgrywek DPM występować może tylko w jednej drużynie. 

18. Sprawy sporne przy stole powinny być – w miarę możliwości – załatwiane przez zawodników obu 

drużyn. W przypadkach wymagających interwencji sędziowskich, należy kontaktować się pisemnie z sędzią 

głównym na adres: zbigniew.sagan@onet.eu 

19. W rozgrywkach obowiązuje Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS. 

 

Marcin Kuflowski   Zbigniew Sagan 
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Prezes Zarządu MZBS   Sędzia Główny 
 


