
Załącznik Nr 1          

 Racibórz, 2020-09-07 

 

REGULAMIN GP 2020/21 

Raciborskiego Stowarzyszenia Brydżowego 

 
1. Wprowadza się rywalizację i całoroczną punktację tzw. GP Raciborza, dla członków RSB,   

    w ramach rozgrywanych turniejów, które organizuje RSB. Zakończenie rywalizacji kończy   
    się okazjonalnym turniejem, na którym ogłaszane są oficjalne końcowe wyniki i wręczone  
    nagrody dla najlepszych zawodników. 
 

2. Warunkiem partycypowania w nagrodach GP jest dokonanie opłaty wpisowej do dnia 30   

    listopada 2020r.  w wys. 40 zł  przeznaczonych na koszty organizacyjne edycji – nie dotyczy      

    zawodników, którzy opłacili GP sezonu 2019/20. 

 

3. W edycji GP mogą brać również udział inne osoby (nie będące członkami RSB) pod  

    warunkiem uiszczenia w/w opłaty wpisowej. Osoby te będą sklasyfikowane w ramach GP na  

    równi z członkami RSB i będą partycypowały w nagrodach punktacji długofalowej. 

 

4. Edycja GP organizowana jest jak zwykle pod hasłem  „ZERO TOLERANCJI DLA  

    NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ”. 

 

5. Wprowadza się następujące kategorie w punktacji długofalowej : 
1. OPEN (miejsca od I – VI) – MISTRZ RACIBORZA 

2. POPULARNA (nie zrzeszeni w PZBS , WK 0-2.5) 1-3m 

3. OKRĘGOWA (WK 3,0) 1-3m 

4. MISTRZOWSKA (WK 4 > ) 1-3m 

5. NAJAKTYWNIEJSI 1-3m 

    Kategorie od 2-4 wprowadza się w zależności od ilości startujących zawodników i mogą być  
    zmienione wielkości WK po 30 listopada – ma to na celu wyrównanie ilości zawodników w   

    danej kategorii. Minimalna ilość udziału w turniejach – 25  z ok. ± 53 turniejów.   

    Nagrody dla  ≤ 50% startujących w danej kategorii. 

 

6. Zawodnicy otrzymują punkty za udział w danym turnieju i zajęte miejsce wg zasady: 
    Ostatnia para otrzymuje 2 pdf, kolejna para 2+. Dodatkowe bonusy otrzymują pary I-III. 
    M I - 4 pdf, M II - 2 pdf, M III - 1 pdf. W turnieju  nr 20 i 40 pdf-y liczymy podwójne.  
    W turnieju indywidualnym : ostatni zawodnik - 1 pdf, kolejny 1+. Miejsca I-III, j.w. 

    Do punktacji wlicza się turnieje, w których startuje od 6 par lub 8 zawodników wzwyż. 
    Wpisowe natomiast pobiera się od 4 par lub 8 zawodników wzwyż. Otrzymują pdf-y   

    także zawodnicy za turniej indywidualny, który będzie  grany w zastępstwie turnieju    
     Par (pkt. 5 Protokołu Zarządu z 03-09-2018r) na 8-9 zawodników i pdf-y przyznaje się jak za    
     8-9par z tym, że kto zrezygnuje to zdobywa 60% pdf-ów bez pobierania wpisowego. 

    Mecze wewnętrzne nie są wliczane do punktacji. 

 

7. W przypadku uzyskania identycznego wyniku końcowego: 
A. W GP wyżej zostanie sklasyfikowany gracz/para, który/a:                 

a) Rozegrał/a więcej turniejów, 
b) Zgromadził/a większą liczbę pdf-ów w całości cyklu, 
c) Zajął więcej 1, 2, 3 miejsc itd., 
d) Jeżeli brak będzie rozstrzygnięcia to zajęte miejsca są dzielone, 



B. W pojedynczym turnieju przy jednakowym wyniku wyżej zostanie sklasyfikowany 
zawodnik (para), który/a: 

a) Wygrał/a bezpośredni pojedynek, 

b) Uzyskał/a najwięcej maksów lub impów, drugich zapisów itd.. 
 

8. Zawodnik zdobywa punkty przez cały sezon. Sezon turniejowy jest równoległy z sezonem  

    rozgrywek MP. Na bieżąco każdemu zawodnikowi prowadzi się punktację z 75%  

    najlepszych wyników turniejowych, w których wziął udział. W sezonie ilość ta wynosi 35  

    (z planowanych 47 turniejów), po przekroczeniu tej ilości – najgorsze wypadają. 

 

9. Z góry podaje się Terminarz Rozgrywek (47) oraz ich ilość niezbędną do punktacji     

    zawodnika (25). Łączna suma PDF każdego zawodnika decyduje o zajęciu poszczególnego  
    miejsca.  

 

10. Całoroczna pula nagród (50% wpisowego zgodnie z pkt. B §8 Regulaminu Turniejów)   

      podzielona będzie następująco : 
 Maksymalnie 50% kwoty stanowią nagrody w kategorii OPEN I m. – 24%, II – 20%, 

III – 18%, IV – 15%, V – 12%, VI – 11% 

 Maksymalnie 40% dzielone jest procentowo na pozostałe kategorie wg ilości 
startujących zawodników. Brak którejś kategorii, powoduje zwiększenie puli w 

pozostałych (również w OPEN) z tym, że kategoria NAJAKTYWNIESJI ma z góry 
ustaloną pulę nagród:  I M – 100zł; II M – 70zł; III M – 50zł, 

 10 % - koszty organizacyjne. 

 Zarząd RSB, w miarę posiadania dodatkowych środków finansowych, może określić  
i przydzielić inne dodatkowe nagrody. 

 

11.W innych turniejach (lokalnych i środowiskowych) o ile znalazły się w Terminarzu   

     Rozgrywek  RSB, prowadzi się punktację jak dla GP. 

 

12.Zmiany w Regulaminie może dokonywać tylko Zarząd RSB. 
 

13.Niniejszy Regulamin GP obowiązuje od dnia 14.09.2020 r. do 21.06.2021 r.  

 

Zarząd RSB 
Prezes       Michał Bąk 
Skarbnik       Barbara Larysz 
V-ce Prezes d/s sportu   Piotr Bielecki 
V-ce Prezes d/s organizacyjnych Tomasz Tapper 
Członek Zarządu    Jan Szagała 
Członek Zarządu     Jan Glenz 

 

 


