
 

 

REGULAMIN 

Międzypokoleniowego Turnieju Brydżowego Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

organizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB 

 

1. Organizator: 

Akademia WSB  

 

2. Uczestnicy zawodów: 

- seniorzy z województwa śląskiego, a w szczególności słuchacze/studenci Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku z województwa śląskiego - tylko amatorskie pary. 

 

3. Termin i miejsce zawodów: 

     17.02.2020 r. godz.10.00 – 16.00  – Akademia WSB, wydział zamiejscowy w Będzinie ul. Krakowska 14 

/budynek dawniejszego gimnazjum/ 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

- zgłoszenie uczestników do 13 lutego 2020 r., max 3 par reprezentujących UTW, czyli 6 zawodników 

– pisemnie na adres e-mail: adubiel@wsb.edu.pl 

- zgłoszenie się w dniu zawodów do godz. 9.30, 

-wpisowe 10 zł/ osoba przy zgłoszeniu w dniu zawodów 

 

5. Organizacja zawodów: 

Turniej par zostanie przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Brydżowymi (MPB)                       

i regulaminem Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS). 

 

W szczególności: 

a) obowiązuje zakaz blefu otwarciem konwencyjnym, 

b) karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw, 

c) turniej zostanie rozegrany na wcześniej przygotowanych rozdaniach, 

d) zapisywanie wyników za pomocą „pierniczków”, 

e) turniej rozgrywany jest na stołach bez zasłon z użyciem bidding- boxów, 

f) po rozegraniu 2 lub 3 rozdań następuje zmiana miejsc, 

g) zapisu wyniku rozdania dokonuje się na pierniczkach, a za jego prawidłowość odpowiadają w 

równym stopniu pary NS i WE dlatego nieprawidłowy zapis obciąża konsekwencjami obydwie pary, 

h) zawody prowadzone są na zapis maksymalny z zastosowaniem przepisów MPB i PZBS, 

i) obliczenie wyników dokonywane jest komputerowo przez sędziego prowadzącego zawody, 

j) wyniki będą opublikowane bezpośrednio po turnieju, 

k) okres reklamacji 10 minut po turnieju, 

l) wyniki i historie będą dostępne na stronie internetowej Śląskiego Związku Brydża Sportowego 

http:/www.slzwbs.pl/ 

m) zaistniałe spory w czasie turnieju rozstrzygają: sędzia zawodów i ich organizator. 

 

 

 

6. Nagrody: 

mailto:adubiel@wsb.edu.pl


W klasyfikacji drużynowej puchary otrzymają te drużyny, których dwie pary uzyskają największą liczbę 

punktów. 

1 miejsce drużynowe – Puchar 

2 miejsce drużynowe – Puchar 

3 miejsce drużynowe – Puchar 

 

Dla zwycięskich par przewidziane są medale. 

1 miejsce – złoty medal 

2 miejsce – srebrny medal 

3 miejsce – brązowy medal 

 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy uczestnictwa i okolicznościowe pamiątki. 

 

7. Wyposażenie i sędziowanie: 

Salę wyposażoną w odpowiednią ilość stolików i krzeseł zapewnia organizator. 

Zawody sędziować będzie pan Ryszard Łazikiewicz – Sędzia Państwowy Polskiego Związku Brydża 

Sportowego, który zapewnia sprzęt do gry. 

 

8. Uwagi końcowe: 

Salę, sprzęt, poczęstunek podczas turnieju zapewnia organizator. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sędziów oraz wprowadzenia zmian technicznych w 

regulaminie. Informacja o zmianach zostanie ogłoszona na odprawie przed rozpoczęciem zawodów. 

 

W imieniu organizatora informacji udzielają: 

 

1) 32 295 93 93 – Biuro UTW AKADEMII  WSB 

 

 

 

 

 


