
Regulamin Cyklu GRAND PRIX Śląska 2022 

1. Cykl turniejów składa się z fazy eliminacyjnej oraz turnieju finałowego i trwa od 01.2022 do 12.2022. 
2. Formuła turniejów eliminacyjnych jest otwarta. Mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w PZBS, jak 

i amatorzy startując w dowolnych zestawieniach. Turniej finałowy ma formułę zamkniętą a 
możliwość uczestnictwa w nim określa niniejszy Regulamin. 

3. Organizatorem finałowego turnieju jest WZBS. Wszystkie turnieje eliminacyjne oraz finałowy 
firmowane są przez WZBS. 

4. Wszystkie turnieje eliminacyjne z cyklu GP oraz turniej finałowy będą posiadać rangę min. turnieju 
Regionalnych (RTX) 

5. Listę Turniejów eliminacyjnych określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 
6. Do poszczególnych turniejów eliminacyjnych wpisowe określane jest przez organizatora danego 

turnieju. Przy czym z każdego turnieju eliminacyjnego organizator jest zobowiązany do przekazania 
na konto OZBS kwotę 2,00 zł od każdego startującego zawodnika, celem tworzenia puli nagród w 
finale.  

7. Do turnieju finałowego obowiązuje wpisowe 50,00 zł od zawodnika bez jakichkolwiek zniżek. 
8. Zasady przyznawania punktów długofalowych: 

W turnieju PDF zdobywa 100% uczestników, w ten sposób, by ostatnie miejsce otrzymało 1PDF. 
Obniżka przyjmuje wartość całkowitą, wynikającą z liczby par. Obniżka może się zmienić o 1 PDF, 
w przypadku, gdy (liczba PDF dla Im.) / (liczba par-1) nie jest liczbą całkowitą. W takim przypadku 
początkowe miejsca dostają obniżkę z zaokrągleniem w górę, a pozostałe z zaokrągleniem w dół 
(np. przy 180 parach przy 400 PDF dla pierwszego miejsca pierwsze 41 par otrzymuje obniżkę o 3 
PDF, a następne o 2 PDF). Przy dowolnej liczbie par i uwzględnieniu powyższych założeń miejsce 
zmniejszenia obniżki jest jednoznaczne. Zwycięzca turnieju otrzymuje stałą liczbę punktów, zgodnie 
z poniższymi ustaleniami: 

Turniej indywidualny - 120 PDF 
Turniej par min. 40 rozdań - 160 PDF 
Turniej par poniżej 40 rozdań  - 120 PDF 
dla turniejów par w zależności od ilości uczestników stosuje się współczynniki: 
do 20 par - 0,8 
21-30 par - 1,0 
31-40 par - 1,1 
41-50 par - 1,2 
pow. 50 par - 1,3 
Premie za zdobycie czołowych miejsc wynoszą:  
- w turniejach do 40 rozdań oraz w Turnieju indywidualnym Im. + 10 PDF, IIm. + 7 PDF, IIIm. + 5 
PDF, IVm. + 3 PDF, Vm. + 2 PDF, VIm. + 1 PDF. 
- w turniejach min. 40 rozdań Im. + 15 PDF, IIm. + 10 PDF, IIIm. + 7 PDF, IVm. + 5 PDF, Vm. + 3 
PDF, VIm. + 2 PDF, VIIm. + 1 PDF 

9. Do Punktacji  Długofalowej zalicza się 60% zgłoszonych turniejów z zaokrągleniem w górę. 
Punktacja (ranking indywidualny) w fazie eliminacyjnej będzie opierać się na sumie PDF z 
poszczególnych turniejów. 

10. 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  
3 turniejach eliminacyjnych. Ostateczny termin potwierdzenia startu będzie podawany w 
odpowiednim komunikacie. Liczba rozdań w Finale wynosi 45, po 3 rozdania przy pełnym 
skojarzeniu par.  

11. 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. 

12. Klasyfikację w fazie finałowej określa suma carry-over i PT zdobytych w turnieju finałowym. 
13. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje  

a) większa ilość rozegranych turniejów eliminacyjnych.  
b) niższe WK 
c) losowanie. 



14. W turniejach cyklu obowiązuje Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017 oraz regulaminy Polskiego 
Związku Brydża Sportowego (PZBS).  

15. 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.  

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

17. Sędzią Głównym cyklu jest Ryszard Łazikiewicz 
18. W turnieju finałowym zawodnicy z miejsc I-III otrzymują puchary 
19. Puchary lub statuetki oraz nagrody książkowe dla najlepszej kobiety, nestora, juniora 
20. Nagrody w Finale uzależnione są od ilości rozegranych turniejów. 
21. W związku z sytuacją epidemiologiczną organizator może dopuścić wyjątkowo zawodników do Finał 

nie spełniających kryterium ilości rozegranych turniejów. 
 

Wszelkie nie ujęte regulaminem sprawy rozstrzyga Sędzia Główny 
Regulamin obowiązuje od I.2022r.  

 
 


