
 SPRAWY ORGANIZACYJNE 

W rozgrywkach Krakowskiej Okręgowej Ligi Brydżowych Amatorów (KOLBA), mającej status 

rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski na szczeblu okręgu (IV liga) mogą uczestniczyć  

drużyny w składach minimum 6-osobowych, przy czym zgłoszenie musi zostać dokonane nie 

później niż 31 października 2022, a opłata startowa nie później niż 10 listopada 2022.   

Zgłoszenia i opłaty zrealizowane po upływie w/w terminów mogą zostać przyjęte na 

podstawie wcześniejszej konsultacji z koordynatorem rozgrywek. Ogłoszenia o wszelkich 

zmianach dotyczących rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej MZBS – 

www.mzbs.pl. 

 

OPŁATY STARTOWE 

 opłata za zgłoszenie do rozgrywek KOLBA: 660 PLN (dla drużyn zgłaszających 

się i wnoszących opłatę nie później niż 15 października), czyli 110 zł / zjazd 

 opłata za zgłoszenie do rozgrywek KOLBA: 720 PLN (dla drużyn zgłaszających 

się i wnoszących opłatę później niż 15 października), czyli 120 zł / zjazd 

 opłata za drużyny młodzieżowe (min. ¾ zawodników będących uczniami): 

50% stawki bazowej 

Wpłat należy dokonywać 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: KOLBA 2022/23 + nazwa drużyny 

Wpłaty powinny być dokonywane łącznie ze składkami indywidualnymi na rok 2023, zgodnie z 

listą zawodników zgłoszonych do rozgrywek ligowych. 

 

KRAKOWSKA OKRĘGOWA LIGA BRYDŻOWYCH AMATORÓW 2022/23 

1. W Krakowskiej Okręgowej Lidze Brydżowych Amatorów, po uiszczeniu stosownych opłat 

przed rozpoczęciem rozgrywek, startować może każda nowo zgłoszona drużyna.  

2. W rozgrywkach KOLBA mogą wziąć udział zawodnicy niezrzeszeni w innych drużynach 

uczestniczących w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski, z wyjątkiem pkt. 3 

http://www.mzbs.pl/


3. W drużynach, w których w chwili rejestracji w systemie CEZAR żaden z zawodników nie 

posiada WK wyższego niż 1,0 – może zostać zarejestrowany jeden zawodnik (tzw. 

lider), zrzeszony w innej drużynie / innej lidze, przy czym zawodnik ten nie uzyska 

punktów klasyfikacyjnych z tytułu gry w rozgrywkach KOLBA. 

4. Miejsce rozgrywek ligi okręgowej – nowa siedziba MZBS: Stadion Miejski im. Henryka 

Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 22 (wejście od Al. 3 Maja). 

5. Rozgrywki odbywać się będą w formie sześciu jednodniowych zjazdów, w ramach 

których planuje się rozgrywać po cztery 10-rozdaniowe mecze lub dwa mecze 20-

rozdaniowe (2 sesje po 20 rozdań), wg poniższego harmonogramu: 

a. TERMIN I: 19 listopada 2022 r. (rundy 1-4 – sobota) 

b. TERMIN I: 17 grudnia 2022 r. (rundy 5-8 – sobota) 

c. TERMIN I: 14 stycznia 2023 r. (rundy 9-12 – sobota) 

d. TERMIN I: 11 lutego 2023 r. (rundy 13-16 – sobota)  

e. TERMINY V i VI: zostaną ustalone (rundy Round Robin lub play-off) 

6. Zakłada się, że w pierwszej części rozgrywek (4 zjazdy) rywalizacja odbywać się będzie 

w systemie każdy z każdym (z opcją gry „mecz i rewanż”), zaś po jej zakończeniu – 

możliwy podział na grupy wg dotychczasowych wyników lub faza play off 

7. Ostateczny harmonogram i system prowadzenia rozgrywek zostanie określony po 

zamknięciu listy zgłoszeń.  

8. Zwycięzca rozgrywek automatycznie uzyskuje awans do 3. Ligi Małopolskiej w sezonie 

2023/24. Zasady awansu ewentualnie innych drużyn oraz udziału w meczach 

barażowych z poszczególnych lig okręgowych zostaną podane po zamknięciu liczby 

zgłoszeń w okręgach.  

9. W rozgrywkach stosuje się obowiązujące przepisy Polskiego Związku Brydża 

Sportowego oraz Międzynarodowego Prawa Brydżowego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP – KOLBA – sprawuje 

koordynator rozgrywek na szczeblu MZBS: Marcin Kuflowski, tel. 507 065 495 (mail: 

biuro@mzbs.pl lub marcin.kuflowski@gmail.com). Sędzią głównym rozgrywek na 

szczeblu MZBS jest: Mikołaj Bogucki, tel. (mail: fedox@fedox.pl) 

2. Kapitanowie drużyn powinni zapoznać swoich zawodników z niniejszym regulaminem i 

innymi przepisami wymienionymi w pkt.2.  

3. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu MZBS.  

4. Wyniki i zawiadomienia o ligach będą ukazywać się na stronie internetowej 

www.mzbs.pl.  

 

 Za Zarząd Małopolskiego Związku Brydża Sportowego 

/-/ 

Marcin Kuflowski – Wiceprezes Zarządu MZBS 
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