Polski Związek Brydża Sportowego Polski
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI

II liga w sezonie 2009/2010
KOMUNIKAT POCZĄTKOWY
1. Na podstawie Regulaminu DMP (rozdz.3 pkt.4) WGiK ZG PZBS informuje, że
uprawnione do gry w II lidze w sezonie 2009/2010 są drużyny, których wykaz - w
podziale na grupy – podany jest w ZAŁĄCZNIKU 1.
2. Rozgrywki będą prowadzone w Centralnych Ośrodkach Brydżowych (COB)
każdorazowo ogłoszonych w komunikacie przed rozpoczęciem rozgrywek.
3. Runda zasadnicza rozgrywek - w grupach, systemem „każdy z każdym” (roundrobin) – mecze (2x12) rozdań. Łącznie 3 zjazdy po 5 meczów.
4. Wszystkie mecze, we wszystkich grupach grane będą na tych samych
rozdaniach. Prowadzona będzie punktacja Butlera w poszczególnych grupach
oraz łączna.
5. Po zakończeniu rundy zasadniczej, w każdej grupie terytorialnej, drużyny zostają
podzielone wg wyników, na trzy grupy odpowiednio po 6, 6 i 4 drużyny.
6. W pierwszych dwóch grupach rozgrywa się zjazd (4) systemem "każdy z każdym"
z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego.
6.1. W grupie drużyn z miejsc 1 – 6 pierwsze 4 awansują do półfinału, pozostałe
kończą rozgrywki odpowiednio na m.5 i 6.
6.2. W grupie drużyn z miejsc 7 – 12 pierwsze dwie kończą rozgrywki
odpowiednio na m.7 i 8. Pozostałe 4 drużyny przechodzą do fazy pucharowej
(pkt 9).
7. Drużyny z miejsc 13 – 16 rozgrywają mecze systemem "każdy z każdym”, mecz
(podczas zjazdu 4) i rewanż (podczas zjazdu 5).
7.1. Drużyny sklasyfikowane (po 21 meczach) na m.13 i 14 kwalifikują się do
barażu (pkt 10) o utrzymanie się w II lidze.
7.2. Drużyny z m.15 i 16 spadają do III ligi.
8. Półfinały i finał rozegrane zostaną na zjeździe (5) w meczach typu play-off.
8.1. Drużyna z m. 1 ma prawo wyboru przeciwnika (z miejsc 3 lub 4) do meczu
półfinałowego.
8.2. Zwycięzcy meczów półfinałowych rozgrywają finał, którego zwycięzca
awansuje do I ligi w następnym sezonie.
8.3. Pokonani w półfinałach zajmują odpowiednio – wg VP po 20 meczach miejsca 3 i 4.
8.4. Pokonany w finałach zajmuje miejsce 2 w końcowej klasyfikacji swojej grupy
II ligi i ma prawo startu w barażach o miejsce w I lidze (termin i miejsce wg.
JKS)
9. Drużyny z miejsc 9-12 (po 20 meczach), w terminie 5.zjazdu, rozgrywają między
sobą mecze typu play-off,
9.1. Drużyna z m.9 ma prawo wyboru przeciwnika z drużyn z miejsc 11 i 12.
9.2. Drużyna z miejsca 10 gra z drużyną pozostałą.
9.3. Zwycięzcy tych meczów kończą rozgrywki w danym sezonie odpowiednio na
miejscach 9 i 10.

10. Drużyny pokonane w meczach z pkt.9 oraz drużyny, które sklasyfikowane (po 21
meczach) są na miejscach 13 i 14 (pkt.7.1) spotykają się w meczu typu play-off
10.1.
Ta z drużyn, która zajmowała najwyższe miejsce po 20 meczach, ma
prawo wyboru przeciwnika spośród drużyn z m.13 i 14.
10.2.
Pozostałe drużyny tworzą drugą parę.
10.3.
Zwycięzcy zajmują odpowiednio miejsca 11 i 12 i pozostają w II lidze w
następnym sezonie.
10.4.
Pokonani zajmują odpowiednio miejsca 13, 14 i spadają do III ligi.
11. We wszystkich meczach play-off gra się 6 segmentów po 12 rozdań. Carry-over
+7,2 IMP dla drużyny z wyższej lokaty po 20 meczach.
12. Terminy zjazdów zgodne z JKS
 zjazd 1 - 24-25 października 2009
 zjazd 2 - 21-22 listopada 2009
 zjazd 3 - 9-10 stycznia 2010
 zjazd 4 6-7 lutego 2010
 zjazd 5 - 12-14 marca 2010
13. Opłata startowa (wpisowe) wynosi 3000 zł. od drużyny.
14. Termin zgłoszenia drużyny (poprzez macierzysty WZBS) oraz wniesienia opłaty
startowej - 15 października 2009
15. Opłatę startową należy wnosić na konto PZBS - 07 1240 6175 1111 0000 4577
6692
16. Pozostałe opłaty (składki: drużynową i za zawodników) regulujemy w WZBS.
17. Nieterminowe zgłoszenie lub nieterminowe wniesienie opłaty startowej może
spowodować utratę prawa startu w lidze.
18. Harmonogram szczegółowy dla rundy zasadniczej (zjazdy 1-3) opublikowany
zostanie po zamknięciu okresu rejestracji drużyn.
19. Odpowiedzialnym z ramienia biura PZBS za organizację II ligi jest kol. Jerzy
Greś.
(-) Marian Wierszycki
Przewodniczący Komisji
Regulaminów Sportowych

