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REGULAMIN TECHNICZNY 

BRYDŻ SPORTOWY 

 

 

1. System rozgrywek 

 Rozgrywki zostały podzielone na turniej par oraz turniej teamów. 

 W turnieju par rozgrywa się 18-26 rozdań. Wyniki oblicza się w międzynarodowych 

punktach meczowych (IMP) systemem Cavendish. 

 Dokładna liczba rozdań w turnieju par i inne szczegóły zostaną podane na zebraniu 

organizacyjnym, gdy znana już będzie liczba zgłoszonych par. 

 W turnieju teamów rozgrywa się 18-28 rozdań (po 3-8 rozdań w meczu, przy czym 

mecze 8-rozdaniowe są dwusesyjne). Rozgrywki prowadzone są systemem każdy  

z każdym (gdy zgłoszonych zostanie nie więcej niż 8 teamów) lub systemem  

na dochodzenie (gdy zgłoszonych będzie co najmniej 9 teamów). Wyniki meczów 

oblicza się w międzynarodowych punktach meczowych (IMP), które następnie przelicza 

się na punkty zwycięskie (VP). 

 Rozstawienie do kolejnych rund, liczba rozdań w meczu i inne szczegóły dotyczące 

turnieju teamów zostaną podane na zebraniu organizacyjnym, gdy znana już będzie 

liczba zgłoszonych teamów. Przy układaniu rozstawienia należy przyjąć zasadę,  

że teamy z tej samej uczelni grają mecz przeciwko sobie jak najwcześniej (najlepiej  

w pierwszej rundzie). 

 

2. Uczestnictwo 

 Do turnieju par uczelnia może zgłosić od 1 do 6 par. W jednej parze nie mogą startować 

zawodnicy różnych uczelni. 

 Do turnieju teamów uczelnia może zgłosić od 1 do 3 teamów 4-6 osobowych.  

W jednym teamie nie mogą startować zawodnicy różnych uczelni. 
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3. Punktacja 

a) Turniej par: 

 Każdy zawodnik danej pary otrzymuje tą samą ilość punktów. 

 Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki czterech najlepszych zawodników (2 par) 

danej uczelni. 

 Zawodnicy otrzymują punkty wg następujących zasad: 

o za zajęcie n-tego miejsca w turnieju par zawodnicy otrzymują  

po 2 x (1+liczba par-n) punktów, 

o jeżeli dwie lub więcej par uzyska ten sam wynik w turnieju, to punkty 

przyznawane za zajmowane przez nie miejsca dzieli się równo miedzy 

zawodników tych par. 

b) Turniej teamów: 

 Każdy zawodnik danego teamu otrzymuje tą samą ilość punktów. 

 Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki czterech najlepszych zawodników  

(1 teamu) danej uczelni. 

 Zawodnicy otrzymują punkty wg następujących zasad: 

o za zajęcie n-tego miejsca w turnieju teamów zawodnicy otrzymują  

po 4 x (1+liczba teamów-n) punktów, 

o jeżeli dwa lub więcej teamów uzyska ten sam wynik w turnieju, to punkty 

przyznawane za zajmowane przez nie miejsca dzieli się równo miedzy 

zawodników tych teamów. 

 

4. Przepisy 

 W turniejach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego,  

przepisy Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz niniejszy regulamin. 

 W trakcie turniejów obowiązuje polityka systemowa PZBS. 

 Pary mogą stosować systemy zielone (tzn. systemy naturalne, systemy typu  

Wspólny Język, systemy typu Strefa). 
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 Systemy niebieskie i systemy żółte (wysoce sztuczne) są zabronione. 

 Dozwolone jest stosowanie konwencji Wilkosza oraz Multi na otwarciach,  

jak i w obronie przeciwko dowolnemu systemowi. 

 Zabronione są otwarcia psychologiczne. 

 

 

 


