
REGULAMIN SPORTOWO - ORGANIZACYJNY 

XXII MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

W BRYDŻU SPORTOWYM  

O Puchar Prezesa Polskiego Związku Brydża Sportowego 
 

1. Cel Mistrzostw  

• popularyzacja brydża w środowisku młodzieży szkolnej, która dzięki rozwojowi 

swoich zainteresowań potrafi spędzić wolny czas z dala od wszelkich zjawisk 

patologii społecznej; 

• integracja środowiska młodzieży o zainteresowaniach brydżowych i pomoc 

szczególnie uzdolnionym w podwyższaniu umiejętności brydżowych;  

• rozwijanie rywalizacji sportowej w celu wprowadzenia uczestników do systemu 

współzawodnictwa dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych: juniora młodszego, 

juniora i młodzieżowca;  

• wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Młodzieży Szkolnej oraz najlepszych 

województw, miast i szkół.  

2. Uczestnicy  

• W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej mogą startować uczniowie i uczennice 

dziennych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  

• Wszyscy uczestnicy winni posiadać ważną legitymację szkolną oraz PZBS.  

• Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania: 

- Statutu PZBS, 

- Regulaminu Uczniowskiego. 

- Zasad rywalizacji w duchu „Fair Play” 

Zgodnie z zarządzeniem PZBS, uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu 

pod każdą postacią, oraz palenia tytoniu w miejscu i otoczeniu rozgrywek. 

Niestosowanie się do zarządzenia będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem 

z Mistrzostw i wnioskiem do komisji dyscyplinarnej PZBS. 

• O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.  

Koszt pobytu, sposób i termin zgłoszeń określa Komunikat Organizacyjny 

umieszczony na stronie internetowej PZBS (http://www.pzbs.pl) 

• Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do mistrzostw osób, które nie 

dokonały zgłoszeń w wyznaczonym terminie. 

• Wszystkie ekipy muszą mieć na czas przejazdu i trwania zawodów prawnego 

opiekuna (ukończone 21 lat) mianowanego przez organ delegujący (WZBS, Dyrektor 

Szkoły, Klub, itp.). Opiekun winien posiadać kartę zgłoszenia wypełniona według 

wzoru (załącznika MPMS). 

3. System rozgrywek  

• Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach: 

o Turniej Par Open (eliminacje 4 x 10 rozdań + finał dla 16 par (30 rozdań)); 

wyniki rozdań fazy finałowej liczą się dwukrotnie w stosunku do fazy 

eliminacyjnej 

o Turniej Par Dziewcząt (26-28 rozdań) 

o Turniej Drużynowy (drużyny czteroosobowe; mecze sześciorozdaniowe na 

punkty meczowe przeliczane na VP: faza zasadnicza składająca się z 8 



meczów (w tym co najmniej 3 rozstawianych) oraz 3 rundy finałowe, 

zamknięte, dla drużyn z miejsc 1-4, 5-8, 9-12, z zachowaniem 

dotychczasowego wyniku). 

Dla rozróżnienia lokat dzielonych stosuje się kolejno następujące kryteria: 

- łączne wyniki (VP) ze wszystkich rozegranych przeciwko sobie meczów;  

- saldo punktów meczowych (IMP) ze wszystkich dotychczasowych meczów, 

- wyższe miejsce w poprzedniej rundzie 

- losowanie 

o Turniej Par Mikstowych (eliminacje 3 x 10 rozdań +finały dla par z miejsc 1-

10 i 11-30 (10 rozdań liczonych na równi z każdą sesją eliminacyjną)) 

• Skład par i drużyn uczestniczących w Mistrzostwach w trakcie trwania każdej 

konkurencji nie może ulec zmianie. 

• Szczegółowy sposób rozgrywania poszczególnych konkurencji może ulec 

nieznacznym zmianom 

4. Współzawodnictwo 

• W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej będzie prowadzona punktacja w 

kategoriach województw, miast i szkół na następujących zasadach:  

o Podstawa naliczania punktów w kategoriach województw, miast i szkół jest 

suma punktów zdobytych przez wszystkie zawodniczki i zawodników we 

wszystkich konkurencjach Mistrzostw;  

o Punkty w poszczególnych konkurencjach wyliczane będą według 

następującego wzoru:  

- w turniejach par – liczba startujących par * 3, z obniżką o 4 do połowy 

startujących par włącznie i dalej z obniżką o 2  

- w turnieju drużynowym – liczba drużyn * 6  z obniżką o 8 do połowy 

startujących drużyn włącznie dalej z obniżką o 4.  

- premie za czołowe miejsca we wszystkich konkurencjach: 10-8-6-5-4-3-2-1  

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwa lub więcej 

województwa, miasta lub szkoły o kolejności decyduje wyższa lokata 

najlepszej pary Turnieju Par Open (a następnie wyższa lokata drużyny w 

turnieju drużynowym), grającej w pełnym składzie odpowiednio 

wojewódzkim, klubowym lub szkolnym. 

 

5. Sędziowie  

• W zawodach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, 

Regulaminu Zawodów PZBS, Polityki Systemowej PZBS, z tym, że w zawodach nie 

wolno stosować systemów wysoce sztucznych (HUM) za wyjątkiem otwarcia i 

wejścia po otwarciu 1 trefl konwencjami 2 karo “Wilkosza” lub “Multi”.  

• We wszystkich konkurencjach obowiązuje wymóg posiadania karty konwencyjnej. 

• W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej od decyzji sędziego przysługuje tylko 

odwołanie do komisji sędziowskiej (sędzia główny wraz z zastępcami) i powołanych 

przez nią konsultantów. Okres reklamacyjny wyznacza się na: 

o w sesjach/rundach eliminacyjnych – do czasu zakończenia kolejnej sesji/rundy 

rozgrywek, ale nie dłużej, niż 15 minut po zakończeniu fazy eliminacyjnej 

o w sesjach/rundach finałowych – do czasu rozpoczęcia kolejnej sesji/rundy 

rozgrywek, ale nie dłużej niż 30 minut po zakończeniu turnieju 



• Kaucja w przypadku odwołania wynosi 20 zł.  

• Czas na rozegranie dwóch rozdań wynosi 15 minut bez użycia zasłon i 17 minut przy 

użyciu zasłon. 

• Sędziują: Łukasz Kalbarczyk - sędzia główny, Maciej Sikora - zastępca sędziego 

głównego oraz Anna Sztyber i Mateusz Milczarek. 

6. Nagrody  

• Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymują medale (1-3 miejsce) i 

dyplomy (1-6 miejsce)  

• Województwa, miasta oraz szkoły, które zdobędą trzy pierwsze miejsca - otrzymają 

puchary.  

 


