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R E G U L A M I N
S P O R T O W O - O R G A N I Z A C Y J N Y

XVIII MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIE�Y SZKOLNEJ
W BRYD�U SPORTOWYM

o Puchar Prezesa Polskiego Zwi�zku Bryd�a Sportowego
K R Y N I C A  M O R S K A ,  0 9 - 1 3 . 0 6 . 2 0 0 4

1.Cel Mistrzostw:

- wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Młodzie�y Szkolnej,
- obserwacja gry zawodników przez selekcjonera – trenera kadry juniorów celem wyłonienia

utalentowanej młodzie�y do centralnego szkolenia,
- popularyzacja bryd�a sportowego w�ród młodzie�y szkolnej.

2.Uczestnicy

2.1.W Mistrzostwach Polski Młodzie�y Szkolnej mog� startowa� uczniowie szkół
ponadpodstawowych (dotyczy równie� maturzystów 2004).
Wyj�tkowo za zgod� Wydziału ds. Dzieci i Młodzie�y PZBS dopuszcza si� udział młodzie�y
szkół podstawowych, a zwłaszcza uczestników Mistrzostw PZBS Młodzików 2004.

2.2.Wszyscy uczestnicy winni posiada� aktualn� legitymacj� szkoln�.
2.3.Wszystkich uczestników (dotyczy równie� opiekunów) obowi�zuje na terenie Mistrzostw zakaz

spo�ywania alkoholu pod ka�d� postaci� i palenia papierosów w miejscu rozgrywek.
2.4.Maksymalna liczba uczestników wynosi 110 par. O udziale decyduje kolejno�� zgłosze�.

2.5.Wszystkie ekipy musz� mie� na czas przejazdu i trwania zawodów opiekuna, który uko�czył 21
lat, mianowanego przez WZBS lub dyrektora szkoły (ewentualnie Szkolnego Zwi�zku
Sportowego / Uczniowskiego Klubu Sportowego).
Opiekun winien posiada� kart� zgłosze� wypełnion� wg poni�szego wzoru:

Imi� i nazwisko Data i miejsce
urodzenia Imi� ojca i matki Adres i telefonL.p.

Szkoła Klub Gmina / województwo Uwagi organizacyjne

1.

Opiekun: (imi� i nazwisko, adres, telefon/fax, e-mail)

2.6.Opiekun jest odpowiedzialny za punktualne przybycie swoich podopiecznych na poszczególne
turnieje, ustala składy par i dru�yn.

Polski Zwi�zek Bryd�a Sportowego
00-019 Warszawa, ul. Złota 9/4

tel. (0-22) 827-24-29, fax (0-22) 827-34-88
e-mail: biuro@polbridge.pl
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3.System rozgrywek

Zawody zostan� rozegrane w czterech konkurencjach bez wzgl�du na ilo�� zgłoszonych
uczestników:

•Turniej Par Open (dwie sesje eliminacyjne + dwie finałowe z udziałem 22 par),
•Turniej Par dziewcz�t (jedna sesja),
•Turniej Dru�ynowy (dru�yny 4-6 osobowe, 2 sesje: I – 6 meczów, II – 3 mecze),
•Turniej Par Mikstowych (jedna sesja).

UWAGA:
Konkurencje: Turniej Par Dziewcz�t i Turniej Par Mikstowych zostan� rozegrane jako turnieje
z oddzieln� punktacj�.

3.1.Turniej dru�ynowy rozgrywany b�dzie systemem 6-rozdaniowych meczy na punkty meczowe z
przeliczeniem na VP w skali 25 VP.
Rozstawienie do kolejnej rundy – na dochodzenie z opó�nieniem 1 rundy.
Rozstawienie do trzech ostatnich rund – �ci�le według aktualnego wyniku. Dla rozró�nienia
lokat dzielonych pomi�dzy dwie lub wi�cej dru�yn stosuje si� nast�puj�ce kryteria:

- saldo punktów meczowych (IMP) z wszystkich dotychczasowych meczy,
- ł�czne wyniki (VP i IMP) z wszystkich rozegranych przeciwko sobie meczy,
- wy�sze miejsce w poprzedniej rundzie.

3.2.Turniej Par Open: dwie sesje eliminacyjne + dwie sesje finałowe z udziałem 22 par.
Wyniki eliminacji uznaje si� jako trzeci� sesj� finałow�.

3.3.Skład par i dru�yn uczestnicz�cych w Mistrzostwach w trakcie trwania ka�dej konkurencji nie
mo�e ulec zmianie.

3.4.We wszystkich konkurencjach obowi�zuje wymóg posiadania karty konwencyjnej.
W zawodach obowi�zuje ostrzeganie przeciwników o licytowanych sztucznych odzywkach
(alertowanie) do wysoko�ci 3BA zgodnie z przepisami Polskiego Zwi�zku Bryd�a
Sportowego.

3.5.W zawodach obowi�zuj� przepisy Mi�dzynarodowego Prawa Bryd�owego. W turniejach nie
wolno stosowa� systemów wysoce sztucznych (HUM), a tak�e pojedynczych otwar�
odpowiadaj�cych definicji HUM (w tym otwarcia 2 karo „Wilkosz”). Dopuszcza si� otwarcie 2
karo „Multi”.

4.Współzawodnictwo województw, klubów i szkół

W Mistrzostwach Polski Młodzie�y Szkolnej b�dzie prowadzona punktacja w kategoriach:
województw, klubów oraz szkół, na nast�puj�cych zasadach:
4.1.Podstaw� naliczenia punktów w kategoriach województw i klubów jest suma punktów zdobytych

przez wszystkie zawodniczki i wszystkich zawodników we wszystkich konkurencjach
Mistrzostw. Poszczególne zawodniczki i zawodnicy nie musz� gra� w dru�ynie / parze z
jednego województwa, klubu, czy te� szkoły.
Punkty w poszczególnych konkurencjach wyliczane b�d� wg powszechnie stosowanej
punktacji dla turniejów organizowanych przez PZBS:

- w turniejach par – ilo�� startuj�cych par z obni�k� o dwa,
- w turnieju dru�ynowym – podwojona liczba dru�yn z obni�k� o cztery.

Premie za czołowe miejsca we wszystkich turniejach:  5 – 3 – 2 – 1.
4.2.W punktacji szkół liczy si� suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników jednej szkoły.
4.3.W wypadku równej ilo�ci punktów uzyskanych przez dwa lub wi�cej województwa, kluby lub

szkoły, o kolejno�ci decyduje wy�sza lokata najlepszej pary w Turnieju Par Open, graj�cej
w pełnym składzie wojewódzkim, klubowym lub szkolnym.
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5.S�dziowie

5.1.W Mistrzostwach Polski Młodzie�y Szkolnej maj� zastosowanie przepisy Mi�dzynarodowego
Prawa Bryd�owego oraz Regulamin Zawodów PZBS.

5.2.Obsad� s�dziowsk� zawodów wyznacza Zarz�d Główny PZBS.
5.3.Pełnomocnik Zarz�du Głównego PZBS powołuje Komisj� Odwoławcz� zło�on�

z opiekunów / trenerów, posiadaj�cych współczynnik klasyfikacyjny WK min. 4.0
5.4.Kaucja w przypadku odwołania wynosi 20 zł.
5.5.Liczb� i czas trwania rund oraz szczegółowy sposób rozgrywania poszczególnych konkurencji

ustala S�dzia Główny.

6.   Nagrody

6.1.Zwyci�zcy we wszystkich konkurencjach otrzymaj� puchary. W konkurencjach mistrzowskich
zawodnicy z trzech pierwszych miejsc otrzymaj� medale.

6.2.Województwa, kluby oraz szkoły, które zdob�d� trzy pierwsze miejsca, otrzymuj� puchary.

      Przewodnicz�cy Wydziału             Wiceprezes PZBS             Prezes PZBS
    ds. Dzieci i Młodzie�y PZBS

              (-) Krzysztof Eustachiewicz     (-) Andrzej Wachowski        (-) Radosław Kiełbasi�ski


