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Regulamin Turniejów Klubu Brydżowego „Złota Jesień” 

§ 1 

„ZŁOTA JESIEŃ” w porozumieniu i pod egidą Opolskiego Związku  Brydża Sportowego (OZBS) jest 

organizatorem różnego rodzaju turniejów dla członków PZBS i osób niezrzeszonych. 

 

§ 2 

„Złota Jesień” jest organizatorem rywalizacji i punktacji długofalowej tzw. GP Złotej Jesieni (załącznik 

nr 1) Zakończenie rywalizacji kończy się okazjonalnym turniejem, na którym ogłaszane są oficjalne 

końcowe wyniki i wręczane są nagrody dla najlepszych zawodników. 

 

§ 3 

Zawody mają charakter turniejów otwartych mogą w nich uczestniczyć zarówno zawodnicy OZBS, 

zrzeszeni w PZBS jak i amatorzy, w dowolnym zestawieniu par, pod warunkiem uiszczenia opłaty star-

towej. Osoby te będą miały prawo do otrzymania nagród z poszczególnych turniejów. 

 

§ 4 

Turnieje rozgrywane co środę w DOMU DZIENNEGO POBYTU „ZŁOTA JESIEŃ” Opole ul. Hubala 4 

Rozpoczęcie turniejów – godz. 15.00. Liczba par jest  ograniczona do 24 o uczestnictwie decyduje 

kolejność zapisów ( nie dotyczy mieszkańców „Domu Złotej Jesieni”) 

Turnieje mogą być również organizowane w innych miejscach, dniach i obiektach o czym                

organizator powiadomi zainteresowanych na środowym turnieju i poprzez stronę 

http://www.ozbs.lb.biz.pl     http://serwer1443248.home.pl/strona.htm (RSB R-rz) 

Organizator ma prawo zmiany terminu i godz. rozpoczęcia turnieju o czym powiadomi  
zainteresowanych na w/w stronach. 

Na w/w stronach są umieszczane komunikaty  ZJ  i aktualne wyniki poszczególnych turniejów. 

Poprzez stronę organizator i sędzia komunikuje się z uczestnikami zawodów. 

 

§ 5 

Turnieje prowadzone są przez jednego z Sędziów reprezentujących Organizatora. Sędzia jest gospo-

darzem turnieju i w trakcie jego trwania jego decyzje są wiążące i bezwzględnie obowiązują wszyst-

kich uczestników zawodów. Sędzia prowadzi turnieje zgodnie z Harmonogramem zawodów na dany 

sezon rozgrywkowy, ustalając każdorazowo typ i rodzaj turnieju, ilość rozdań do rozegrania, organi-

zację zawodów stosując zasadę max’y/imp’y na przemian. Sędzia odpowiedzialny jest za prowadzenie 

dokumentacji turniejowej.  



 

- 2 -

§ 6  

W turniejach obowiązują przepisy PZBS, niniejszy regulamin, a przy braku stosownych uregulowań 

decyzje i postanowienia sędziego 

§ 7 

Wprowadza się  opłatę startową za udział w turnieju :  5 zł od zawodnika. Za pobranie wpisowego, 

jego podział oraz księgowanie wpływów w tym zakresie – odpowiada  Skarbnik  ZJ 

 

§ 8 

Wpisowe do każdego turnieju przeznacza się na: 

1. Zakup kawy herbaty wody mineralnej   (dostępne na każdym turnieju w ramach wpisowego) 

2. Zakup pucharów dyplomów . 

3. Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia turniejów. 

 

§ 9 

Turnieje rozliczane są w cyklu kwartalnym . (najlepsze wyniki z 9 turniejów + indywiduel ) 

W przypadku jednakowej ilości punktów - decyduje wynik indywiduela. 

 

§ 10 

Okres reklamacyjny trwa 15 minut po ogłoszeniu wyników, a w przypadku zamieszczenia wyników      

i rozkładów w Internecie 2 dni. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych wyniki ukażą się później – o tyle ule-

ga przedłużeniu okres reklamacyjny. PDF poprawia się zawsze bez względu na okres reklamacyjny.   

W turniejach typu BAROMETR reklamacje uwzględniane są do momentu rozstawienia wg wyników,   

a później można reklamować tylko ostatnią rundę. 

 

§ 11 

Uczestnicy turnieju otrzymują punkty klasyfikacyjne (pkl) zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym 

PZBS oraz punkty PDF według Regulaminu ZJ (załącznik nr 1) 

 

§ 12 

Ustala się następujące zasady odnośnie czasu rozgrywania poszczególnych rund turnieju: 

 Runda 1-rozdaniowa – 9 minut 
 Runda 2-rozdaniowa - 17 minut 
 Runda 3-rozdaniowa - 24 minuty 
 Runda 4-rozdaniowa - 30 minut 

W uzasadnionych przypadkach Sędzia może zmienić czas trwania rundy ogłaszając zmianę  
przed  lub w trakcie turnieju. 
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§ 13 

Podporządkowanie się normom czasowym jest obowiązkiem każdego uczestnika, a ich nieprzestrze-

ganie skutkować będzie dodatkowymi karami porządkowymi: 

a) za spóźnienie się na rozpoczęcie rundy co w konsekwencji spowoduje  opóźnienie zakoń-

czenia rozgrywania rozdań w rundzie  minus  1pkt 

b)  nie rozegranie rozdania w rundzie : przyznanie wyniku rozjemczego ( średni zapis) 

c)  dla  par opóźniających rozegranie rundy   minus 2pkt  

d)  przyjmuje się, że jeżeli nie rozpoczęła się licytacja, /-licytacja trwa, /-licytacja jest zakoń-

czona, ale nie przystąpiono do rozgrywki po upływie czasu na daną rundę - to rozdanie 

jest nierozegrane. Jeżeli czas minął, a rozgrywka dalej trwa – obie pary otrzymują karę 

minus  1pkt  

 (Sędzia może odstąpić od przyznania kary za spóźnienie/nieterminowe zakończenie roz-

dania jeżeli spowodowane jest obiektywnymi przyczynami) 

 

§ 14 

W trakcie turnieju należy przestrzegać zasad dobrego zachowania, uprzejmości i tolerancji wobec 

innych uczestników zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodników początkujących.  

Niezastosowanie się do poleceń Sędziego w tym zakresie skutkować będzie karami porządkowymi  

do wykluczenia z turnieju włącznie. 
 

 

§ 15 

Podczas trwania turniejów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.  

Osoby nietrzeźwe nie będą dopuszczane do turniejów. 
 

 

§ 16 

Turnieje organizowane są pod hasłem „ ZERO TOLERANCJI DLA NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ”  

z dodatkowymi obostrzeniami :   

 

a) wszelkie objawy chamstwa i wulgaryzmów - kara   minus 2-pkt.  
b) sędzia ma prawo natychmiast usunąć zawodnika z turnieju w przypadku bardzo wulgar-

nego i obraźliwego zachowania wobec przeciwników lub partnera !   
c) pozostałe wykroczenia niekulturalne (w tym głośne dyskusje, kłótnie) minus 1-pkt 
d) odstąpienie od gry w trakcie turnieju bez zgody Sędziego – automatyczne wykluczenie 

„spalenie” rozdania poprzez głośną wypowiedź - kara max  pomnożona przez ilość spo-
wodowanych wyników średnich  

e)  palenie w miejscu zabronionym , spożywanie alkoholu - usunięcie z turnieju 
f)  niepodporządkowanie się poleceniu Sędziego –minus 2pkt .  
g) za drugie i następne wykroczenie porządkowe zawodnika tego samego typu – usunięcie z 

turnieju. 
h) w pozostałych przypadkach wykroczeń zastosowanie mają przepisy Międzynarodowego 

Prawa Brydżowego 2007. Od kar porządkowych nie ma odwołania.  
KARA MAKSYMALNA, 3pkt. ; WYKLUCZENIE Z TURNIEJU z jednoczesnym zakazem udziału 
w dwóch kolejnych turniejach. 
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§ 17 

Dopuszcza się udział w grze i jednoczesne sędziowanie turnieju przez Sędziego 

 

§ 18 

Kibice i osoby postronne winny bezwzględnie podporządkować się poleceniom Sędziego.   

Obowiązuje je zakaz komentowania rozdań na sali oraz przepisy PZBS  

odnośnie poruszania się po sali i przy stolikach. 

 
 

§ 19 

Niniejszy regulamin jak i wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd  

po konsultacjach z członkami   ZJ 
 

 

§ 20 

Niniejszy Regulamin turniejowy obowiązuje od dnia 01.02.2015 r. do odwołania. 

 

Prezes  OZBS  Adam Klimala 

 

                                                 Prezes  ZJ                                      Roman Wąchała 

  V-ce prezes ZJ                            Hanna Chałupnik 

                                                  Skarbnik ZJ                                  Jadwiga Lenartowicz                  

 

Kierownik DDP ”Złota Jesień” 

Mgr Teresa Rozmarynowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


