
Regulamin Finału Grand Prix Śląska 2020/21 
 
 
1) Po zakończeniu cyklu eliminacji 16 najlepszych zawodników z wybranym przez 

siebie partnerem startuje w Finale. W Finale mogą uczestniczyć tylko zawodnicy 
którzy brali udział w minimum 2 turniejach eliminacyjnych. Ostateczny termin 
potwierdzenia startu – 09.102.2022 r. Liczba rozdań w Finale wynosi 45, po 3 
rozdania przy pełnym skojarzeniu par. 

2) W Finale każdemu z zawodników zaliczany będzie carry-over w PT określone na 
podstawie liczby uzyskanych PDF po fazie eliminacji wg zasady - Zwycięzca 
eliminacji otrzymuje carry-ver w wysokości 42 PT a ostatni 0 PT, reszta 
zawodników otrzymuje PT proporcjonalnie w zależności od różnicy dzielącej od 
zwycięzcy eliminacji. 

3) Klasyfikację w fazie finałowej określa suma carry-over i PT zdobytych w turnieju 
finałowym. 

4) W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje  
a) większa ilość rozegranych turniejów eliminacyjnych.  
b) niższe WK 
c) losowanie. 

5) Finał zostanie rozegrany w Sali gimnastycznej w Chorzowie ul. Odległa 5        
w dniu 12.02.2022 r. o godz. 10:30 

6) Wpisowe do Finału wynosi 50 zł od osoby 

7) Nagrody w Finale: 
1 miejsce         600 zł 
2 miejsce         400 zł 
3 miejsce         300 zł 
4 miejsce         200 zł 
5 miejsce         150 zł 
6 miejsce         100 zł 
7-8 miejsce        50 zł 

Uwaga! Przy mniejszej ilości startujących zawodników carry-over, ilość rozdań, 
nagrody pieniężne oraz ich ilość ulegnie zmniejszeniu. Finał odbędzie się jeżeli 
zgłosi się minimum 12 uprawnionych par. 

8) W Finale obowiązuje Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017 oraz regulaminy 
Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS). 

9) Turnieje cyklu są turniejami kategorii 3 wg klasyfikacji Polityki Systemowej PZBS. 
Politykę Systemową PZBS modyfikuje się o dopuszczenie wejścia 2 karo o 
znaczeniu „Multi” (z silnymi opcjami lub bez) po każdym otwarciu 1 trefl. 

10) Systemy wysoce sztuczne są zabronione. Wszelkie wątpliwości dotyczące 
kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny. 

11) Sędzią Głównym Finału jest Ryszard Łazikiewicz. 

12) Wszelkie nie ujęte regulaminem sprawy rozstrzyga Sędzia Główny. 


