Drużynowe Mistrzostwa Polski 2021/2022
3. Liga Małopolska
SPRAWY PORZĄDKOWE
Wykaz drużyn uprawnionych do udziału w rozgrywkach 3. Ligi Małopolskiej (3LM):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CKiS II Skawina
CKiS III Skawina
Dama K i Nieustraszone Walety
Ekspans Kraków
Eurocement AGH Kraków
Galimex Kraków
Jordan Kraków
Just Bridge 2 AZS AGH Kraków
Just Bridge 3 AZS AGH Kraków
Lajkonik Kraków
Metal Tarnów
Piast Falcon Skawina
Podatkitarnow.pl
PTG Sokół Gorlice
Światowid Kraków
Miejsce do obsadzenia na podstawie przyznania tzw. „dzikiej karty”

UWAGA: Zgłoszenie należy wysłać na adres biuro@mzbs.pl do 10 grudnia 2021
OPŁATY STARTOWE


opłata za zgłoszenie do rozgrywek III Ligi: 850 PLN



opłata za udział w DMP: 150 PLN

Wpłata na numer konta (do 12 grudnia 2021 r.):
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
Miejscem rozgrywek 3 Ligi Małopolskiej będzie Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny
„Gubałówka” w Skawinie w Skawinie, ul. Spacerowa 4 (lub/i Stadion Miejski TS Wisła
Kraków).
Rozgrywki odbywać się będą w systemie „zjazdowym”. Terminy wstępnie określa się na:





18-19 grudnia 2021 r. (mecze 1-3 – sobota, mecze 4-5 – niedziela)
19-20 lutego 2022 r. (mecze 6-8 – sobota, mecze 9-10 – niedziela)
23-24 kwietnia 2022 r. (mecze 11-13 – sobota, mecze 14-15 – niedziela)
maj-czerwiec 2022 r. – rundy finałowe + finał, terminy do ustalenia.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO – SPORTOWE
1. W rozgrywkach o mistrzostwo 3. Ligi Małopolskiej w sezonie 2021/22 udział bierze 16
drużyn (lub mniej w przypadku niezapełnienia vacatów). W przypadku potwierdzenia
udziału przez mniejszą ilość drużyn, przyznane będą „dzikie karty” dla chętnych.
2. Na wszystkich etapach DMP zdobyte VP sumują się i decydują o końcowej kolejności.
3. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje
bezpośredni mecz (mecze), a w drugiej kolejności punkty IMP.
4. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod
warunkiem, że para posiada przy sobie dwa egzemplarze wypełnionej karty
konwencyjnej, a w przypadkach spornych, na żądanie sędziego lub organu
odwoławczego, musi okazać szczegółowy opis systemu licytacyjnego.
5. Zawodnicy stanowiący w meczu parę, muszą stosować ten sam system licytacyjny.
6. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe zagrania, wyjątkowe
rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
7. Kapitan drużyny stosującej system wysoce sztuczny ma obowiązek dostarczyć
sędziemu kopię systemu przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych (do wglądu
zainteresowanych) oraz uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę
stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na minimum
30 min. przed rozpoczęciem meczu. Opóźnienie przy ewentualnym przekroczeniu
czasu gry obciąża konto drużyny, która nie dopełniła formalności.
8. Limit czasowy na rozegranie rozdania zgodny z Regulaminem Zawodów Brydża
Sportowego PZBS (zasłony + kasety licytacyjne 8,5 minut na rozdanie). Przerwa
pomiędzy segmentami wynosi 10 minut. Mecze 2 x 10 rozdań = 20 rozdań.
9. Organizator (sędzia) może w szczególnym przypadku nakazać dowolnej parze
rozegranie meczu na pełnej dokumentacji lub (i) w obecności obserwatorów.
10. Wszystkie mecze w rundzie rozgrywane będą na powielonych identycznych
rozdaniach, a na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja butlera (indywidualna
klasyfikacja zawodników w lidze) oraz prezentacja wyników na żywo w internecie.
11. Za wykroczenie przeciwko: „Właściwe zachowanie i etykieta” sędzia ma obowiązek
nakładać kary grzywny (100-500 PLN) lub (i) kary proceduralne.
12. Spowodowanie orzeczenia walkowera w małopolskich rozgrywkach DMP, niezależnie
od konsekwencji sportowych, może powodować karę grzywny dla drużyny oddającej
walkowera, w wysokości do 200 PLN. Ponadto oddanie kolejnego walkowera lub też
oddanie walkowera w ostatnim kotle ligowym może być podstawą do dyskwalifikacji
członków drużyny na okres do 6 miesięcy. Kapitan drużyny, która oddała mecz
walkowerem, w terminie do 7 dni od daty zdarzenia, zobowiązany jest do pisemnego
wskazania osób winnych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku kara
dyskwalifikacji nałożona zostaje na wszystkich zgłoszonych do drużyny zawodników
(§ 43 Regulaminu dyscyplinarnego PZBS).
13. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny na
meczu MZBS może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Organizacja i koszty
obciążają drużynę, z której winy nie rozegrano meczu w prawidłowym terminie.

14. Tryb odwołania od decyzji sędziego. Odwołanie wraz z kaucją winno być złożone na
ręce sędziego w czasie do 30 minut po policzeniu i wpisaniu wyniku meczu. W
przypadku braku wystarczającego okresu czasu na złożenie odwołania, należy w
okresie reklamacyjnym złożyć kaucję i uzyskać pisemne potwierdzenie sędziego. W
takim przypadku odwołanie można złożyć do Komisji Odwoławczej MZBS w terminie
do 3 dni po zakończeniu danego zjazdu Ligi.
15. Kaucja przy odwołaniu w 3. Lidze Małopolskiej wynosi: 100 PLN. Odwołania bez kaucji
nie będą rozpatrywane.
16. Od decyzji Komisji Odwoławczej MZBS przysługuje zażalenie do Zarządu PZBS.

ZASADY SPORTOWE – 3. Liga Małopolska
1. Runda „wstępna” – rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”. Mecze 20rozdaniowe (2x10 rozdań).
2. Po zakończeniu rundy wstępnej – następuje podział na Grupę Awansową (pierwsze 6
drużyn) i Grupę Spadkową (pozostałe 10 drużyn, czyli drużyny z miejsc 7-16 po
rundzie wstępnej).
Grupa „awansowa”
3. Rozgrywki w grupie „awansowej” prowadzone będą systemem „każdy z każdym”,
wszystkie mecze 20-rozdaniowe.
4. Do rozgrywek grupy „awansowej” zalicza się 50% VP uzyskanych w rundzie wstępnej.
5. Po zakończeniu IV zjazdu, zwycięzca rozgrywek otrzymuje prawo udziału w meczu
finałowym o awans do II ligi, zaś drużyny z miejsc 2-3 rozgrywają 40-rozdaniowy
mecz barażowy o prawo do gry w meczu finałowym o awans do II ligi (termin i zasady
rozegrania meczu drużyny ustalają między sobą, informując koordynatora 3LM).
6. W meczu finałowym (50 rozdań) udział bierze zwycięzca grupy awansowej i drużyna
zwycięska z meczu opisanego w pkt. 5. Wygrany finału automatycznie uzyskuje
prawo do gry w II lidze w sezonie 2022/23.
7. Carry-over (C/O) w meczach z pkt. 5 i 6 jest liczone w IMP i wynosi 40% różnicy VP
zawsze dla drużyny z lepszego miejsca po IV zjeździe.
8. Zakończenie rozgrywek i wyłonienie mistrza 3 Ligi Małopolskiej powinno nastąpić nie
później niż 12 czerwca 2022 r.
Grupa „spadkowa”
9. W grupie spadkowej rozgrywa się 1 zjazd, w którym drużyny rywalizują w meczach
10-rozdaniowych systemem „każdy z każdym” (5 meczów w sobotę, 4 mecze w
niedzielę). VP zdobyte w tej fazie rozgrywek doliczają się do VP zdobytych w rundzie
wstępnej.
10. Automatycznie spadają z 3. Ligi Małopolskiej drużyny z miejsc 15-16. W przypadku
spadku jednej lub więcej drużyn z II ligi SE do 3. Ligi Małopolskiej – drużyny z
miejsca 14 oraz ewentualnie 13 – mogą o prawo gry w 3. Lidze w kolejnym sezonie
rywalizować w barażach.

RAMOWY HARMONOGRAM GODZINOWY ZJAZDÓW 3. LIGI MAŁOPOLSKIEJ:
SOBOTA:



10:00 – 11:25
11:35 – 13:00

I mecz, I połowa
I mecz, II połowa




13:15 – 14:40
15:35 – 17:00

II mecz, I połowa
II mecz, II połowa




17:10 – 18:35
18:45 – 20:10

III mecz, I połowa
III mecz, II połowa

NIEDZIELA:



10:00 – 11:25
11:35 – 13:00

IV mecz, I połowa
IV mecz, II połowa




14:00 – 15:25
15:35 – 17:00

V mecz, I połowa
V mecz, II połowa

BEZPIECZEŃSTWO ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Środki bezpieczeństwa:
a. rozstawienie stołów do gry w odległości co najmniej 2 metry od siebie, z przestrzenią
co najmniej 9 metrów kwadratowych dla każdego stołu.
b. na stołach w trakcie gry nie powinno się znajdować nic oprócz sprzętu.
c. sala do gry będzie często i regularnie wietrzona.
d. obowiązują zasady higieny oraz stosowanie dobrych praktyk higienicznych – dokładne i
częste mycie rąk wodą z mydłem, osuszanie przy użyciu ręczników papierowych,
dezynfekowanie osuszonych dłoni środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
2. Dopuszczanie zawodników do gry na podstawie uchwały 59/2021/2021-25 Polskiego
Związku Brydża Sportowego odbywa się na podstawie okazania jednego z dokumentów:
a. aktualnego zaświadczenia o dokonaniu pełnego zaszczepienia przeciwko SARS-CoV- 2,
b. aktualnego zaświadczenia o posiadaniu statusu ozdrowieńca, czyli np. zaświadczenie z
Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca),
c. aktualnego zaświadczenia o negatywnym wyniku badania genetycznego (RT-PCR) nie
starszego niż 72 h lub aktualnego zaświadczenia o negatywnym wyniku testu
antygenowego nie starszego niż 48 h, wykonanego przed zawodami,
d. ponadto możliwe jest, po uprzednim zgłoszeniu, wykonania samodzielnie (w obecności
sędziego rozgrywek) odpłatnego (25 zł) testu na 30 minut przed rozpoczęciem gry,
e. Obowiązek skompletowania dokumentów oraz ich okazania organizatorowi spoczywa
na kapitanach drużyn.

Za Zarząd Małopolskiego Związku Brydża Sportowego
/-/
Koordynator rozgrywek III ligi
Marcin Kuflowski – Wiceprezes Zarządu MZBS

