
1. Rejestracja teamów
a) Zapisy do turnieju musz� by� zako�czone pół godziny przed jego rozpocz�ciem.
b) Po zakupie karty zgłoszenia do turnieju, nale�y j� starannie wypełni� i natychmiast

odda� do Biura Turnieju.
c) Zgłoszenie do turnieju winno zawiera� podział na pary, którym wynik teamu zaliczo-

ny b�dzie w punktacji długofalowej.

2. Sugerowany harmonogram:

Rejestracja teamów 8:30 – 9:30
Runda 1 10:00 – 10:30
Runda 2 10:40 – 11:10
Runda 3 11:20 – 11:50
Runda 4 12:00 – 12:30
Runda 5 12:40 – 13:10
                 Obiad
Runda 6 15:00 – 15:30
Runda 7 15:40 – 16:10
Runda 8 16:20 – 16:50
Runda 9 17:00 – 17:30
Runda 10 17:40 –
Runda 11 18:20 – 18:50
Runda 12 19:05 – 19:35
Runda 13 19:50 – 20:20

3. Dokumentacja
Ka�da runda b�dzie prowadzona na oficjalnych kontrolkach, specjalnie przygotowanych
do tej imprezy.
a) Oficjalne kontrolki w obu pokojach prowadz� pary NS.
b) Wszelkie poprawki w kontrolkach, dokonywane w trakcie trwania rundy, musz� by�

zaparafowane przez s�dziego.
c) Po zako�czeniu gry, a przed odej�ciem od stolika, kontrolka musi by� parafowana

przez par� EW na zgodno�� wszystkich zapisów.
d) Po podliczeniu wyniku meczu, teamy oddaj� swoj� oficjaln� kontrolk� (prowadzon�

przez par� NS) do stołu s�dziowskiego, przy którym przyjmowane s� rezultaty roze-
granych meczów.

e) Kontrolka z pokoju otwartego musi zosta� podpisana przez oba teamy.
f) Po podpisaniu obu kontrolek, jakiekolwiek w nich zmiany mog� by� dokonane jedy-

nie w zgodzie z P.79  MPB’97.
g) Za oddanie obu kontrolek odpowiedzialny jest zwyci�zca meczu, a w razie remisu go-

spodarz meczu.
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4. Zró�nicowanie miejsc dzielonych
O wy�szym miejscu w przypadku miejsc dzielonych na ka�dym szczeblu turnieju  decy-
duje:
a) Korzystniejsza ró�nica punktów turniejowych (PT).
b) Wy�szy numer stołu w poprzedniej (ostatniej) rundzie.
c) Wynik bezpo�redniego spotkania.
d) Wy�szy numer stołu w przedostatniej rundzie.
W wynikach ko�cowych, teamy z miejsc dzielonych dziel� pkle i nagrody pieni��ne.

5. Systemy licytacyjne
a) Zastosowanie ma Polityka Systemowa PZBS.
b) Dopuszczone s� systemy zielone i niebieskie.
c) Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Br�zowe s� zabronione.
d) Wszelkie w�tpliwo�ci dotycz�ce kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodnicz�cy

Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec lub S�dzia Główny.
e) Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne s� zabronione

6. Karty Konwencyjne
a) Ka�da para winna posiada� kart� konwencyjn�.
b) Para nie posiadaj�ca karty konwencyjnej mo�e stosowa� tylko system zielony.
c) Podczas podejmowania decyzji przez s�dziów i Komisje Odwoławcze w trakcie za-

wodów – 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�.

d) 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.

7. Alertowanie
Zastosowanie maj� Zasady Alertowania PZBS zgodne z Polityk� Systemow� PZBS.

8. Restrykcje porz�dkowe
a) W momencie rozpocz�cia ka�dej rundy zawodnik ma obowi�zek zaj�cia miejsca przy

stole.
b) Uprasza si� o:

1. nie opuszczanie stołu bez pozwolenia s�dziego przed sygnałem do zmiany,
2. nie palenie w miejscach niedozwolonych,
3. nie spo�ywanie alkoholu na sali gry,
4. wył�czenie telefonu komórkowego,
5. nie prowadzenie gło�nych rozmów, komentarzy itp.

9. Kary i wyrównania
a) Nie zastosowanie si� do powy�szych restrykcji, spowoduje wymierzenie kary auto-

matycznej w wysoko�ci 0.2 PT.
b) Zachowanie skutkuj�ce „spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole, spowoduje

wymierzenie kary automatycznej w wysoko�ci 0.4 PT.
c) Kary regulaminowe (5%,10%,15%) wynosz� odpowiednio 0.1, 0.2 i 0.3 [PT]
d)  �rednia plus i �rednia minus wynosz� odpowiednio 1.2 i 0.8 [PT]
e) Wyrównanie wynosi 0.2 PT (z ewent. wyrównaniem, gdy wynik ko�cowy teamu w

turnieju b�dzie lepszy ni� 60%).



10. Czas gry
a) Czas na rozegranie czterech rozda� bez zasłon wynosi 30 minut.
b) Do tego dolicza si� 5 minut na podliczenie wyników i odniesienie (oficjalnej) kontro-

lki do stołu s�dziowskiego.
c) Kontrola czasu nast�puje w momencie oddania przez team kontrolki z wynikiem,
d) Kary za przekroczenie czasu gry wynosz�:

1. przekroczenie 0.1 PT,
2. przekroczenie 0.2 PT,
3. i  ka�de dalsze po 0.3 PT.

e) W przypadku wi�kszego opó�nienia ni� 3 min. team(y) mog� otrzyma� podwójn� kar�
czasow�.

11. Bye; gra na tych samych liniach
a) W fazie rozgrywek, typu „round-robin”, brak przeciwników w rundzie (bye) wynosi:

1. albo 4.8 PT,
2. albo �rednia uzyskana przez team w meczach tej fazy turnieju.

b) W fazie „swiss” i nieparzystej liczbie teamów bye wynosi 4.8 PT.
c) Rozegranie meczu na tych samych liniach wynosi 2.8 : 2.8 [PT].

12. Etyka i dobre obyczaje
a) Zawodnicy s� zobowi�zani do przestrzegania sportowej postawy i wła�ciwego zacho-

wania wobec przeciwników i partnera.
b) Naruszeniem etyki jest �wiadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet, gdy

prawo przewiduje okre�lon� kar�, a wykraczaj�cy jest gotów j� ponie��.
c) Zawodnicy powinni wszelkie decyzje s�dziów i Komisji Odwoławczej przyjmowa� ze

zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

13. Komisja Odwoławcza
a) Odwołanie od decyzji s�dziowskiej musi by� zło�one:

1. W formie pisemnej na specjalnym formularzu.
2. Na r�ce S�dziego Głównego natychmiast po zako�czeniu ka�dej rundy, po wcze-
�niejszym zgłoszeniu decyzji o odwołaniu do s�dziego orzekaj�cego, który przy-
gotuje druk odwołania.

3. Wraz z kaucj� 100 zł.
b) Odwołanie od wywieszonych wyników musi by� zło�one w ci�gu 10 minut po ich

wywieszeniu lub nie pó�niej ni� pół godziny przed rozpocz�ciem gry na dochodzenie.
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