
P O Z N A � S K A
ASOCJACJA BRYD�OWA

REGULAMIN

DRU�YNOWYCH MISTRZOSTW OKR�GU POZNA�SKIEGO

1. Dru�ynowe  Mistrzostwa Okr�gu Pozna�skiego /DMOP/, obejmuj�ce swym
swym zasi�giem terytorialnym trzy byłe województwa: pozna�skie, leszczy�skie i
koni�skie s� rozgrywane w ramach Dru�ynowych Mistrzostw Polski /DMP/ na
szczeblu okr�gowym – w zakresie ligi okr�gowej /I-szy szczebel okr�gowy/ oraz
ligi popularnej /II-gi szczebel okr�gowy/.

2. Dru�ynowe rozgrywki mistrzowskie odbywaj� si� na podstawie niniejszego
regulaminu DMOP, Regulaminu Meczu Bryd�owego /RMB/ oraz zgodnie
z innymi regulaminami PZBS, które mog� tu mie� zastosowanie.

3. Sezon rozgrywek trwa 7-9 miesi�cy, systemem „jesie� – wiosna” i jest zgodny
z jednolitym kalendarzem sportowym okr�gu.

4. Po zako�czeniu sezonu rozgrywek Wydział Gier i Dyscypliny Wielkopolskiego
Zwi�zku Bryd�a Sportowego podaje do wiadomo	ci wszystkim dru�ynom
zweryfikowane wyniki rozgrywek w postaci Biuletynu Informacyjnego.
Wyniki te stanowi� jednocze	nie wykaz dru�yn uprawnionych w nowym sezonie
do uczestnictwa w rozgrywkach poszczególnych szczebli okr�gowych.

5. Zgłoszenia dru�yn do rozgrywek na nowy sezon przekazywane s� przez
macierzyste kluby do PAB w okre	lonym w Biuletynie Informacyjnym
n i e p r z e k r a c z a l n y m   terminie.

6. Prawidłowe zgłoszenie dru�yny powinno by� dokonane terminowo, na kompletnie
wypełnionych formularzach zwi�zkowych – w trzech egzemplarzach.
Powinno ono zawiera� alfabetyczny wykaz zawodników, dokładne informacje o
aktualnym miejscu rozgrywek oraz dane kapitana dru�yny (adres, numery telefonów,
adres e-mail).

7. Kluby zgłaszaj�ce jedn� dru�yn� s� zobowi�zane do zgłoszenia co najmniej
sze	ciu zawodników.

8. Ka�da zmiana składu dru�yny wymaga formalnego zatwierdzenia przez Zarz�d PAB,
przy czym do składu dru�yny nie mo�e by� zgłoszony zawodnik, który w danym
sezonie rozgrywek mistrzowskich brał udział cho�by w jednym meczu w barwach
innej dru�yny.

9. Po otrzymaniu zgłosze� WGiD wydaje tzw. Komunikat Pocz�tkowy, w którym
ogłasza regulamin danego szczebla rozgrywek, zawieraj�cy m.in. system rozgrywek,
terminarz spotka�, zasady awansu i spadku itp., przy czym regulamin rozgrywek ligi
okr�gowej musi by� zatwierdzony przez WGiD WZBS.

10. Zarz�d PAB dysponuje miejscem dru�yn, których kluby nie dokonały zgłoszenia do
rozgrywek w wyznaczonym terminie.



11. Je�eli klub posiada dru�yny na ró�nych szczeblach rozgrywek, to ruch zawodników
pomi�dzy poszczególnymi jego dru�ynami jest 	ci	le okre	lony według poni�szych
zasad.

  11.1. Zawodnik zgłoszony do dru�yny wy�szego szczebla rozgrywek, który brał udział
chocia� w jednym meczu w swojej dru�ynie – nie mo�e uczestniczy� w rozgrywkach
dru�yny ni�szego szczebla w danym sezonie.

  11.2. Zawodnik zgłoszony do dru�yny ni�szego szczebla rozgrywek mo�e uczestniczy�
w rozgrywkach w dru�ynie ze szczebla wy�szego bez wzgl�du na liczb� spotka�
rozegranych do tej pory. Zachodzi wtedy jeden z dwóch przypadków:
- je�eli zawodnik ten wzi�ł udział tylko w dwóch meczach dru�yny szczebla
            wy�szego, to mo�e nadal wyst�powa� w dru�ynie, do której został zgłoszony.
- je�eli jednak wzi�ł udział w wi�cej ni� dwóch meczach dru�yny szczebla
            wy�szego, to staje si� automatycznie członkiem tej dru�yny i musi zosta� do
            niej dopisany – trac�c jednocze	nie prawo gry  w dru�ynie szczebla ni�szego,
            ni�szego której był pierwotnie zgłoszony.

12. Je�eli klub posiada dwie lub kilka dru�yn na tym samym szczeblu rozgrywek, to
przej	cie zawodnika z jednej dru�yny do drugiej w danym sezonie jest niedozwolone,
o ile brał on udział chocia� w jednym meczu swej dru�yny. Mecz pomi�dzy takimi
dru�ynami musi odby� si� w pierwszej kolejno	ci.

13. Zmiany terminu meczu dokonuje wył�cznie Zarz�d PAB albo z własnej inicjatywy,
albo na uzasadniony wniosek zainteresowanych/ej/ dru�yn/y/.

  13.1. Samowolne /tzn. bez zgody Zarz�du PAB/ dokonanie zmiany terminu meczu jest
zagro�one kar� grzywny i mo�e spowodowa� uznanie meczu jako jednostronny lub
obustronny walkower.

  13.2. Dopuszcza si� /za zgod� kapitanów dru�yn i po powiadomieniu Zarz�du PAB/
rozegranie meczu awansem, przy czym dotyczy to wył�cznie najbli�szego meczu -
- za wyj�tkiem sytuacji okre	lonej w p.13.8.

  13.3. O niemo�liwo	ci odbycia meczu w wyznaczonym terminie nale�y powiadomi�
Zarz�d PAB na co najmniej cztery dni przed tym terminem. Decyzj� Zarz�du PAB
dru�yna wyst�puj�ca o zmian� przekazuje telefonicznie lub poczt� elektroniczn�
zainteresowanym dru�ynom – równie� na 4 dni przed obowi�zuj�cym terminem.

  13.4. Zaległy mecz winien by� rozegrany w okresie do 10 dni po odwołanym terminie -
- nie pó
niej jednak ni� w przeddzie� kolejnego terminu wynikaj�cego z kalendarza
rozgrywek.

  13.5. Zainteresowane dru�yny uzgadniaj� dat� i miejsce /z zach. Pkt.13.4/ rozegrania
zaległego meczu. Obowi�zek powiadomienia o tym Zarz�du PAB spoczywa na
gospodarzach meczu.

  13.6. Je�eli dru�yny nie dojd� do porozumienia, wówczas Zarz�d PAB z urz�du wyznacza
nieodwołalny termin i miejsce rozegrania zaległego meczu.

  13.7. Mecze nie rozegrane w czasie okre	lonym według powy�szych przepisów mog� by�
/po zbadaniu sprawy/ zweryfikowane jako jednostronny lub obustronny walkower.

  13.8. Termin meczu ostatniej kolejki nie mo�e w �adnym przypadku ulec zmianie.



15. Dru�yna, która w jednym sezonie przegra trzy mecze walkowerem zostanie skre	lona
z dalszych rozgrywek, co spowoduje jej automatyczny spadek do bezpo	rednio
ni�szego szczebla rozgrywek. Mecze rozegrane przez skre	lon� dru�yn� nale�y
kwalifikowa� według poni�szych zasad:

  15.1. Je�eli system rozgrywek przewiduje spotkania w dwóch rundach, z których pierwsza
stanowi podstaw� do dokonania nowego podziału dru�yn /tzw. tabela wyj	ciowa/, to
- skre	lenie dru�yny w pierwszej rundzie rozgrywek powoduje anu lowan ie
            jej dotychczasowych wyników,
-           w przypadku skre	lenia w drugiej rundzie zalicza si� dotychczasowe wyniki,
             a pozostałe mecze traktuje si� jako walkower dla przeciwników.

  15.2 W przypadku innego systemu rozgrywek kwesti� p.15 rozstrzyga si� nast�puj�co:
-           je�eli skre	lona dru�yna rozegrała mniej ni� połow� liczby wszystkich spotka�
             to uniewa�nia si� uzyskane w nich wyniki,
-           je�eli skre	lona dru�yna rozegrała co najmniej połow� wszystkich spotka�, to
             zalicza si� dotychczas uzyskane wyniki, a pozostałe spotkania weryfikuje si�
             jako walkower dla przeciwników.

16. Podczas meczu dru�yn� reprezentuje jej kapitan, wzgl�dnie – w przypadku jego
nieobecno	ci – zast�pca, tj. zawodnik wyznaczony ka�dorazowo przez kapitana.

17. Zarz�d PAB zwalnia organizatorów meczu od obowi�zku zapewnienia obsady
s�dziowskiej z tym, �e w przypadku zaistnienia sporu nale�y post�pi� zgodnie
z poni�szymi zasadami.

  17.1. Kapitanowie obu dru�yn wyznaczaj� s�dziego spo	ród osób obecnych na sali,
przy czym:
- w przypadku obecno	ci s�dziów ró�nych klas s�dziowskich decyduje

wy�sza klasa s�dziego,
- w przypadku równorz�dnych klas s�dziowskich decyduje losowanie

  17.2. Je�eli na sali brak odpowiedniego kandydata na s�dziego, to funkcj� t� pełni�
wspólnie kapitanowie obu dru�yn.

18. Wszelkie uwagi odno	nie nieprawidłowego przebiegu meczu nale�y poda� na
odwrocie protokołu lub w zał�czeniu do niego. Spisane uwagi musz� by� podpisane
przez s�dziego, b�d
 te� przez kapitanów obu dru�yn. W przypadku odmowy
podpisania – fakt ten nale�y wyra
nie zaznaczy�.

19. W DMOP obowi�zuje skrócona dokumentacja meczowa /zwana dalej dokumentacj�
meczow�/, na któr� składa si�:
- protokół meczu bryd�owego podpisany przez kapitanów obu dru�yn,
- „kontrolki” z pokoju otwartego i zamkni�tego – tylko w przypadku składania
 odwołania lub protestu.

20. Za sporz�dzenie prawidłowej dokumentacji meczowej odpowiedzialny jest gospodarz
meczu.

21. Dokumentacj� meczow� przesyła do Zarz�du PAB dru�yna zwyci�ska /w przypadku
remisu - gospodarz meczu/ w terminie 48 godzin od zako�czenia spotkania.

22. Zobowi�zuje si� ponadto kapitanów obu dru�yn do telefonicznego lub elektronicznego
/SMS, e-mail/ przekazania wyniku meczu prowadz�cemu rozgrywki – w dniu
nast�pnym po rozegraniu meczu. Niedopełnienie tego obowi�zku mo�e spowodowa�
wyci�gni�cie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do tych kapitanów.



23. Ustala si�, �e mecze w DMOP składaj� si� z 32 rozda� /podzielonych na dwie połowy
po 16 rozda�/ rozgrywanych przy u�yciu kaset licytacyjnych, przy czym wyniki
rozda� s� tajne do zako�czenia ka�dej połowy meczu. W spotkaniach tych stosuje
si� powszechnie obowi�zuj�c� tabel� punktów meczowych /PM/ oraz  nast�puj�c�
skal� punktów zwyci�skich /VP/:

Ró�nica PM Rezultat VP

      0 -  3      15:15
      4 - 10      16:14
     11- 16      17:13
     17 – 22      18:12
     23 – 28      19:11
     29 – 34      20:10
     35 – 40      21: 9
     41 – 46      22: 8
     47 – 52      23: 7
     53 – 58      24: 6
     59 – 65      25: 5
     66 – 73      25: 4
     74 – 82      25: 3
     83 – 91      25: 2
     92 – 100      25: 1
    101 +      25: 0

24. Odwołania dotycz�ce rozegranego meczu nale�y dostarczy� do WGiD w ci�gu
trzech dni od zako�czenia spotkania zał�czaj�c kaucj� /przepada w przypadku
odwołania rozpatrzonego negatywnie/ w wysoko	ci:
- liga okr�gowa   -  50 zł.
- liga popularna   -  50 zł.
Przekroczenie tego terminu lub nie zał�czenie kaucji spowoduje potraktowanie
sprawy jako niebyłej.

  24.1. Odwołanie takie winno by� rozpatrzone /ł�cznie z wydaniem decyzji/ w terminie
14 dni od daty otrzymania go przez Zarz�d PAB – o ile dokumentacja pozwoli
na pełne ustalenie stanu faktycznego.

  24.2 Nierozpatrzenie w tym terminie sprawy przez Zarz�d PAB uprawnia dru�yn� do 
wniesienia odwołania do instancji wy�szej.

25. O miejscu zaj�tym przez dru�yn� w ostatecznej tabeli rozgrywek decyduje suma 
zdobytych punktów zwyci�skich /VP/.

  25.1. W przypadku, gdy dwie lub kilka dru�yn uzyska t� sam� ilo	� VP, o lokacie
decydowa� b�d� wyniki bezpo	rednich spotka� mi�dzy tymi dru�ynami według
poni�szych kryteriów:
- w pierwszej kolejno	ci wi�ksza liczba uzyskanych VP
- w drugiej kolejno	ci lepsza ró�nica PM.
- w trzeciej kolejno	ci lepsza ró�nica PM ze wszystkich meczów sezonu.

  25.2. W przypadku, gdy opisane kryteria nie dadz� rozstrzygni�cia – WGiD zarz�dzi
rozegranie dodatkowego meczu mi�dzy zainteresowanymi dru�ynami.



26. Zawodnicy dru�yn, które zdobyły pierwsze miejsca w swoich klasach rozgrywek
otrzymuj� tytuły mistrzów okre	lonych klas w danym sezonie. Analogicznie -
zaj�cie drugiego miejsca uprawnia do tytułu I-go wicemistrza, za	 trzeciego do
tytułu II-go wicemistrza. Tytuły te zdobywaj� zawodnicy, którzy rozegrali
w dru�ynie przynajmniej 40% rozda� przewidzianych do rozegrania w sezonie
/z wył�czeniem meczów uniewa�nionych lub nierozegranych, a z wliczeniem
meczów rozegranych i zweryfikowanych jako walkower/, a tak�e zawodnicy,
którzy rozegrali przynajmniej 50% rozda� w meczach nie przegranych.

 Je	li liczba zawodników spełniaj�cych te warunki jest mniejsza ni� 6 – tytuły
otrzymuj� zawodnicy z najwi�ksz� liczb� rozegranych spotka� /jednak nie mniej 
ni� 20%/ - dopełniaj�c liczb� tytułów do 6.

27. Zawodnicy uczestnicz�cy w rozgrywkach zdobywaj� punkty klasyfikacyjne /PKL/
zgodnie „Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS”.

28. Klubom przysługuje prawo odwołania si� od decyzji organu prowadz�cego
rozgrywki do WGiD WZBS, którego rozstrzygni�cia jako organu II instancji s�
o s t a t e c z n e .

29. Zarz�d PAB zastrzega sobie prawo interpretacji powy�szych przepisów
Regulaminu DMOP.

30. Regulamin niniejszy wchodzi w �ycie z dniem 30 wrze�nia 2003 roku
i anuluje poprzedni regulamin DMOP  z roku 1980.

SEKRETARZ  PAB PREZES ZARZ�DU  PAB

……………………………… …………………………………
         /  Jan Weber / / Marian Wierszyki/

POZNA�, WRZESIE� 2003


