
Regulamin
Kadry Seniorów 2004

1. ZAŁO�ENIA  OGÓLNE

1. Rozgrywki kadrowe Seniorzy 2004 (SENIORZY’04) maj� na celu wyłonienie reprezentacji
Polski na Dru�ynowe Mistrzostwa Europy, Malmö, Szwecja, 23.06. – 3.07.2004.

2. SENIORZY’04 składaj� si� z dwóch etapów:
a) I etap – 2-4 kwietnia 2004,
b) II etap – 16-18 kwietnia 2004.

3. W SENIORZY’04 maj� zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka
Systemowa PZBS i WBF, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA,  OPŁATY,  ZGŁOSZENIA PAR

1. W SENIORZY’04 mog� bra� udział jedynie członkowie PZBS zarejestrowani na rok 2004,
urodzeni w 1948 roku lub wcze�niej.

2. Licencja kadrowa (płatna jednorazowo na cało�� rozgrywek kadry) wynosi 20 zł.
3. Opłaty startowe od zawodnika wynosz� 20 zł.
4. ZG PZBS pokrywa koszty wy�ywienia uczestnikom II etapu (od �niadania 16.04. do obiadu

18.04.) i zakwaterowania w miejscu rozgrywek.
5. Zgłoszenia par do I etapu nale�y dokona� do 26 marca 2004:

- poczt� – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,
- lub faksem – (0...22) 827 34 88,
- lub mailem – Jerzy Gre�: jgres@interia.pl

6. Zgłoszenia par powinno zawiera� nast�puj�ce dane ka�dego zawodnika:
- nr identyfikacyjny,
- imi� i nazwisko,
- WK.

3.  I  ETAP  –  2-4 kwietnia 2004

1. W I etapie zostanie rozegranych minimum 80 rozda�, obliczanych na impy wg zasad
zgodnych z Regulaminem Zawodów PZBS.

2. Do II etapu awansuje 7 pierwszych par.
3. Prezydium ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego powoła do II etapu jedn� par�.

4.  II  ETAP  –  16-18 kwietnia 2004

1. Rozgrywki II etapu odb�d� si� „barometrem”, ka�dy z ka�dym, mecz i rewan� po 10 rozda�
przeliczanych wg tabeli na 20:0, po odrzuceniu jednego skrajnego zapisu z ka�dej strony.

2. Reprezentacj� Polski b�d� stanowi� pierwsze dwie pary, a trzeci� powoła ZG PZBS na
wniosek Kapitanatu Sportowego z par 3-4 II etapu, a para niewybrana z miejsc 3-4 zostanie
par� rezerwow�.
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5. ZRÓ�NICOWANIE  MIEJSC  DZIELONYCH
O wy�szym miejscu w przypadku miejsc dzielonych na ka�dym szczeblu rozgrywek decyduje:
1. Wynik (wyniki) bezpo�redniego (-nich) spotkania.
2. Wi�ksza liczba impów w przypadku stosowania skali przeliczeniowej na VP.
3. Wi�ksza liczba wygranych rund.
4. Wy�szy współczynnik WK pary.
5. Losowanie.

6. DOPUSZCZONE  SYSTEMY  LICYTACYJNE
1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL i Polityka Systemowa PZBS. Dru�ynowe

Mistrzostwa Europy s� zawodami kategorii 3 wg Polityki Systemowej EBL, w zwi�zku z tym
dopuszczone s� tylko systemy zielone, niebieskie i czerwone (tak�e w licytacji obronnej).

2. Zabronione s� Systemy �ółte i Konwencje Br�zowe (w tym konwencja Wilkosza).
3. Wszelkie w�tpliwo�ci dotycz�ce kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodnicz�cy Komisji

Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec (wojteksiwiec@poczta.onet.pl).
4. Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne s� zabronione.

7. KARTY KONWENCYJNE

1. Para nieposiadaj�ca karty konwencyjnej mo�e stosowa� tylko system zielony (wg Polityki
Systemowej PZBS). Podczas podejmowania decyzji przez s�dziów i Komisje Odwoławcze w
trakcie zawodów – pary, które nie maj� karty konwencyjnej, b�d� w niekorzystnej sytuacji,
gdy� ka�da rozbie�no�� mi�dzy podanym wyja�nieniem a odno�n� r�k� traktowana b�dzie
jako wykroczenie w postaci niewła�ciwej informacji. Para ta mo�e równie� ponie�� kar�
proceduraln�.

2. Ka�da para na szczeblu II etapu musi posiada� kart� konwencyjn� wzoru WBF (ewentualnie z
kartami uzupełniaj�cymi) wypełnion� w j�zyku angielskim.
a) trzy egzemplarze, z czego jeden musi by� wr�czony s�dziemu przed rozpocz�ciem

rozgrywek,
b) programy do edycji kart konwencyjnych:

- http://bridge.ecats.co.uk/BiB/b7/default.asp?page=Convention+Card+Editors
- http://acbl.lunaweb.net/templates/acbl/Details.asp?id=1833&PID=9754&RID=9753

3. Odst�pstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji
licytacyjnych (ł�cznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) b�d� traktowane jako bł�dna
informacja i mog� spowodowa� orzeczenie wyniku rozjemczego.

8. CZAS GRY

1. Je�li rozdanie zostanie zdj�te przed rozpocz�ciem licytacji:
a) strona(y) wykraczaj�ca(e) otrzymuje(�) �redni� minus z rozdania lub �redni� z sesji, je�li

jest ni�sza,
b) strona niewykraczaj�ca otrzymuje �redni� plus z rozdania lub �redni� z sesji, je�li jest

wy�sza,
2. Je�li cz��ciowo rozegrane rozdanie zostanie zdj�te:

a) strona(y) wykraczaj�ca(e) otrzymuje(�) �redni� minus z rozdania, lub �redni� z sesji, je�li
jest ni�sza, lub mniej, je�li S�dzia Główny uzna, �e wskazuje na to dotychczasowy
przebieg rozdania,

b) strona niewykraczaj�ca otrzymuje �redni� plus z rozdania, lub �redni� z sesji, je�li jest
wy�sza, lub wi�cej, je�li S�dzia Główny uzna, �e wskazuje na to dotychczasowy przebieg
rozdania.
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9. ALERTOWANIE

Zasady Alertowania PZBS maj� zastosowanie.

10. RESTRYKCJE
1. W momencie rozpocz�cia ka�dej rundy zawodnik ma obowi�zek zaj�cia miejsca przy stole.
2. Zakazuje si�:

- opuszczania stołu bez pozwolenia s�dziego przed sygnałem do zmiany,
- palenia w miejscach niedozwolonych,
- spo�ywanie alkoholu na sali gry,
- posiadania telefonu komórkowego,
- prowadzenia gło�nych rozmów, komentarzy itp.

Nie zastosowanie si� do powy�szych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary
automatycznej w wysoko�ci 3 imp lub 1 VP (zale�y od stosowania skali przeliczeniowej).
3. Zachowanie skutkuj�ce „spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje

wymierzenie kary automatycznej w wysoko�ci 6 imp lub 2VP (zale�y od stosowania skali
przeliczeniowej).

11. ETYKA  I  DOBRE OBYCZAJE
Zawodnicy s� zobowi�zani do przestrzegania sportowej postawy i wła�ciwego zachowania wobec
przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest �wiadome łamanie regulaminów lub przepisów,
nawet gdy prawo przewiduje okre�lon� kar�, a wykraczaj�cy jest gotów j� ponie��.
Zawodnicy powinni wszelkie decyzje s�dziów i Komisji Odwoławczej przyjmowa� ze
zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

12. KOMISJA  ODWOŁAWCZA
1. Odwołania od decyzji s�dziego rozstrzygaj� Komisje Odwoławcze utworzone na miejscu

rozgrywek zgodnie z Kodeksem Post�powania Komisji Odwoławczych.
2. Odwołanie od decyzji s�dziowskiej musi by� zło�one:

a) w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
b) na r�ce S�dziego Głównego w ci�gu 30 minut po zako�czeniu ka�dej sesji (rundy), przy

czym intencja składania odwołania musi by� zadeklarowana s�dziemu wydaj�cemu
orzeczenie w ci�gu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas s�dzia przygotuje druk
odwołania i wr�czy apeluj�cemu zawodnikowi,

c) wraz z kaucj� 100 zł.
3. Odwołanie od wywieszonych wyników musi by� zło�one w ci�gu 30 minut po ich

wywieszeniu lub nie pó�niej ni� godzin� przed rozpocz�ciem kolejnej sesji (rundy).

13. INFORMACJE  KO�COWE
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu nale�y do ZG PZBS.
2. Osoby odpowiedzialne za przebieg rozgrywek kadrowych:

a) ogólny nadzór nad rozgrywkami – Włodzimierz Stobiecki (orzskielce@interia.pl oraz
bridgekielce@interia.pl)

b) zgłoszenia par – Jerzy Gre� (jgres@interia.pl)
3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (równie� nie obj�te niniejszym

Regulaminem) rozstrzyga S�dzia Główny.
4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 18 pa�dziernika 2003 oraz zmodyfikowany 23

marca 2004.
        (-) Andrzej Wachowski           (-) Radosław Kiełbasi�ski
Wiceprezes PZBS ds. Sportowych           Prezes PZBS


