
 

 

 

BRYDŻ SPORTOWY- REGULAMIN TECHNICZNY 

1) PROGRAM ZAWODÓW 

a) Mistrzostwa zostaną rozegrane w formie dwóch turniejów par: na zapis maksymalny oraz na punkty 

meczowe. 

b) Mistrzostwa zostaną rozegrane w formule zdalnej za pośrednictwem platformy Bridge Base Online. 

2) UCZESTNICTWO 

a) Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników. 

b) Każdy zawodnik ma prawo startu w obu turniejach. 

3) SYSTEM ROZGRYWEK 

a) Oba turnieje będą rozegrane na dystansie 20 rozdań, 10 rund po dwa rozdania w rundzie. Czas 

przewidziany 9 minut na rozdanie z opcją czasu nielimitowanego, która to funkcja dopuszcza drobne 

przekroczenia czasu gry.  

b) W turnieju będą ustawione funkcje: 

 rozdania losowe (generowane przez komputer), 

 barometr (w tym samej rundzie grane będą rozdania o tych samych numerach), 

 brak kibiców, 

 dopuszczalna opcja rozmowy między graczami przeciwnych par oraz ogólna przy stole  

i do turnieju, 

 brak funkcji Undo (nie będzie możliwości wycofania omyłkowego zagrania). 

4) PUNKTACJA 

a) Każdy zawodnik danej pary otrzymuje tą samą ilość pdf.  

b) Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki 3 najlepszych par danej uczelni w obu turniejach 

c) Zawodnicy  otrzymują pdf wg następujących zasad:  

 kryterium ilościowe: zwycięzcy otrzymują pdf równe liczbie startujących zawodników, dalsze 

miejsca z obniżką o 2 pdf,  

 kryterium sportowe: 30% czołowych par otrzymuje dodatkowe pdf, gdzie zwycięzcy otrzymują 

160 pdf z obniżką za kolejne miejsca wynikającą z podziału 160 pdf przez 30% liczby startujących 

par, aż do wyczerpania (wszystkie obliczenia z zaokrągleniem w górę do pełnej jedności)  

 premie specjalne: 1 m - 40 pdf, 2 m - 32 pdf, 3 m 25 pdf, 4 m - 19 pdf, 5 m - 14 pdf, 6 m - 10 pdf,  

7 m - 7 pdf, 8 m - 5 pdf, 9 m - 3 pdf, 10 m - 1 pdf.  

d) Uczelnia jest klasyfikowana w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje minimum dwóch 

jej zawodników.  

5) UWAGI KOŃCOWE 

a) W zawodach obowiązują:  

 przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego,  

 przepisy Polityki Systemowej PZBS i zgodne z nią zasady alertowania, 

 regulamin zawodów PZBS. 

b) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2019/2020. 


