
Zarządzenie !!! 

(co z tego, że może nawet i bezprawne, skoro dzisiaj i tak prawie 

wszyscy mają prawo i jego przestrzeganie - w d...) 

Z dniem 1 marca 2020 wprowadza się dla uczestników turniejów brydża 

sportowego rozgrywanych na terenie Miasta Stołecznego Krakowa, 

sędziowanych przez „zs - PID PZBS 2787” - OBOWIĄZEK!!! -  posiadania 

Certyfikatu BmOM.  

 

Jedynie posiadacze powyższego certyfikatu (BmOM), będą mieli prawo 

do uczestnictwa w turniejach. 

 

Co to takiego certyfikat BmOM? To skrót od anglojęzycznej nazwy: 

„Bridgemate Operating Master”, znaczący tyle co „mistrz operowania 

pierniczkiem”. Certyfikat (vacatio legis, na terenie gminy miejskiej Kraków – 

do dnia 1 marca 2020) można będzie uzyskać na dwa, wymienione poniżej 

sposoby. 

 

„Take one” – Egzamin ( dalej zwany TOE) 

 

Zgłaszamy się w dogodnym dla obu stron terminie do „zs PID PZBS 2787”, 

podaje on słownie, dwanaście różnych kontraktów, wistów i numerów rozdań 

które egzaminowany ma bezbłędnie wpisać do pierniczka. Tylko brak 

jakiegokolwiek błędu przy wprowadzaniu do pierniczka, gwarantuje zdanie 

egzaminu i otrzymanie (w formie pisemnej!) certyfikatu BmOM, 

upoważniającego do startu w turniejach.  

Opłata egzaminacyjna wynosi każdorazowo 200 zł (cash only!) 

 

„Take Two” – Oświadczenie (dalej zwany TTO) 

 

Zawodnik, który uważa, że nie jest mu potrzebny żaden egzamin, może złożyć 

„Oświadczenie” o posiadaniu niezbędnych umiejętności do operowania 

pierniczkiem. W ten sposób, również może uzyskać Certyfikat BmOM  

(w formie pisemnej!) – ale uwaga!, w takim przypadku opłata wynosi 250 zł. 

(cash only!) 

 

Przepisy końcowe i postępowanie wykonawcze. 

 

1. Certyfikat BmOM będzie odnawialny w okresie jednego roku  (podobnie 

jak przegląd rejestracyjny samochodu) - ważność certyfikatu BmOM 

wynosi więc 12 miesięcy 

 

2. Zawodnik legitymujący się certyfikatem BmOM uzyskanym poprzez 

TOE, w przypadku popełnienia błędu przy wprowadzaniu wyniku do 



pierniczka podczas zawodów sportowych otrzyma regulaminową karę 

porządkową (MPB) oraz karę dodatkową w wysokości 50 zł, (płatne do 

rąk sędziego) za każdy błędnie wprowadzony i poprawiany przez 

sędziego, już po zakończeniu turnieju - zapis. 

 

3. Zawodnik legitymujący się certyfikatem BmOM uzyskanym poprzez 

TTO, w przypadku popełnienia błędu przy wprowadzaniu wyniku do 

pierniczka, podczas zawodów sportowych, otrzyma regulaminową karę 

porządkową (MPB) oraz karę dodatkową w wysokości 100 zł (płatne do 

rąk sędziego), za każdy błędnie wprowadzony i poprawiany przez 

sędziego, już po zakończeniu turnieju - zapis. 

 

4. Ponadto sprawa może zostać skierowana do  prokuratury a to za:     

          „składanie fałszywych zeznań” (KK art. 223) i „poświadczenie     

          nieprawdy” (KK art. 271) 

 

Pragnę zwrócić uwagę, że zarówno para NS która odpowiada za wpis do 

pierniczka (ewentualne składanie fałszywych zeznań) jak i para WE 

zobowiązana do potwierdzenia wpisu (ewentualne poświadczenie nieprawdy) 

dokonując fałszywego wpisu, działają na szkodę nie tylko swoją, ale także na 

szkodę pozostałych uczestników zawodów co jest czynem społecznie 

szkodliwym, wkurzającym wszystkich „niewinnych” oczekujących na 

prawdziwe wyniki, ze szczególnym uwzględnieniem sędziego: zs PID PZBS 

2787, który ma dodatkową, bezpłatną, wkurzającą maksymalnie (gdy turniej 

jest na maksy!) lub imperatywnie (gdy turniej jest na imp-y), zupełnie 

niepotrzebną – robotę. Mam nadzieję, że ten mój wirus zarazi innych sędziów, 

którzy pójdą moim śladem (dla sędziów brydżowych pomysł (licencja) 

certyfikatu BmOM – jest bezpłatny i mogą korzystać z niego do woli) 

 

PS. Ustalenie kwot (opłat) za uzyskanie certyfikatu oraz kar finansowych za 

błędne dokonanie wpisu do pierniczka nastąpiło na podstawie analizy cen 

nowego sprzętu komputerowego, gdyż mój stary komputer strasznie się 

przegrzewa, gdy działa 24 godziny na dobę w oczekiwaniu na kolejne 

kluczowe informacje, niezbędne do prawidłowego policzenia wyników, 

ostatnio rozgrywanego turnieju. 

 

Z wyrazami szacunku 

zs PID PZBS 2787 


