
Kongres młodzieży
w ramach
50. Poznańskiego Kongresu B rydżowego
Poznań, 3-6 czerwca 2010

Regulamin
1. Kongres młodzieży w ramach 50. Poznańskiego Kongresu Brydżowego odbywać się będzie 

w  dniach  3-6  czerwca  2010  na  terenie  M iędzynarodowych  Targów 
Poznańskich.

2. Kongres jest organizowany przez Wielkopolski Związek Brydża Sportowego.

3. W  zawodach  mogą  wziąć  udział  dzieci  i  młodzież  do  lat  25  (rocznik  
1985 i młodsi). Uczestnicy  zamiejscowi  poniżej 18  roku życia muszą przyjechać z 
dorosłym opiekunem, ponieważ organizator nie zapewnia opieki poza terenem gry.

4. Wszystkie turnieje rozgrywane w  ramach Kongresu  Młodzieży  będą objęte punktacją 
długofalową. 

5. Turnieje Kongresu Młodzieży nie są wliczane do klasyfikacji 50. Poznańskiego Kongresu 
Brydżowego.

6. Sposób rozgrywania turniejów (liczba rozdań, liczba rund, itp.) ogłosi  sędzia główny 
Kongresu Młodzieżowego przed rozpoczęciem zawodów.

7. Zasady punktacji długofalowej:

- do końcowej punktacji długofalowej zalicza się 4 z 5 turniejów

- w turniejach par  zwycięzcy otrzymują liczbę punktów równą dwukrotnej liczby 
startujących par, z obniżką o 2 punkty za kolejne miejsce.

- w turnieju indywidualnych –  zwycięzca otrzymuje liczba punktów równą liczbie 
startujących zawodników, z obniżką o 1 punkt.

- w turnieju teamów –  zwycięzcy otrzymują liczbę punktów równą czterokrotnej 
liczbie startujących teamów, z obniżką o 4.

– za  zajęcie  czołowych  miejsc  zawodnicy  otrzymują  dodatkowo  premię  wysokości 
5,3,2,1 w turnieju indywidualnym i turniejach parowych  oraz 10, 6 ,4, 
2 w turnieju teamów.

– Przy  równej  liczbie  zdobytych  punktów  liczy  się  wyższe  miejsce  w  turnieju 
indywidualnym,  następnie  teamów,  maksów  (najpierw  bardziej  liczny  turniej),  w 
ostateczności losowanie.



8. Opłata startowa od zawodnika wynosi 10zł.

9. Zwycięzcy turniejów otrzymają puchary.

10. Czołowi  zawodnicy punktacji długofalowej otrzymają  nagrody  pieniężne o łącznej 
wysokości minimum 60% wpisowego ze wszystkich turniejów.

11.  W rozgrywkach obowiązują przepisy MPB, regulaminy PZBS, regulamin 50. Poznańskiego 
Kongresu Brydżowego, Polityka Systemowa PZBS.

Program:

Czwartek, 3.06.2010

• 10:00 –  turniej par na maksy

• 16:00 –  turniej indywidualny na maksy

Piątek, 4.06.2010

• 10:00 –  turniej par na impy (cav. uśr.)

• 16:00 –  turniej par na maksy

Sobota, 5.06.2010

• młodzież uczestniczy w Grand Prix Polski

Niedziela, 6.06.2010

• 9:00 –  turniej teamów

P ropozycje noclegów (rezerwacja we własnym zakresie)

• Dom Studenta, ul. Wroniecka 19/20, http://dswronka.nocuj.com.pl, ceny 35- 10 zł

• Schronisko młodzieżowe ARTESAYA, ul. Wołowska 64, http://artesaya.nocuj.com.pl, ceny 
28-57 zł

• Schronisko młodzieżowe, ul. Drzymały 3, http://schroniskotpd.nocuj.com.pl, ceny 2650 zł

• a także hotele: http://kongres.brydz.wlkp.pl/?a=6

Strona internetowa Kongresu: http://kongres.brydz.wlkp.pl/
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