
Eliminacje Wojewódzkie Mistrzostw Polski Par 2022

REGULAMIN

1. Założenia ogólne.
1. Formuła  turniejów  eliminacyjnych  jest  otwarta.  Mogą  uczestniczyć  zawodnicy 

zrzeszeni  w PZBS, niezrzeszeni  jak i  amatorzy.  Finał  wojewódzkich Mistrzostw 
Polski Par ma w tym roku także charakter otwarty, przy czym przynajmniej jeden 
zawodnik z pary musi być zarejestrowany w okręgu opolskim. Istnieje możliwość 
startu w kilku turniejach eliminacyjnych.

2. Wszystkie turnieje eliminacyjne oraz finałowy firmowane są przez OZBS.
3. Wszystkie  półfinały  jak  i  finał  wojewódzki  posiadają  rangę  turnieju  zgodną 

z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS. 

2. Wpisowe
1. Do poszczególnych półfinałów eliminacyjnych wpisowe określa organizator. Ilość 

par  awansujących  z  poszczególnych  półfinałów  określane  są  rokrocznie 
w Komunikacie OZBS.

2. Wpisowe  do  finału  Mistrzostw  Polski  Par  na  szczeblu  wojewódzkim  wnoszą 
wszystkie startujące pary. Nie przewiduje się żadnych zniżek i ulg z wyłączeniem 
par juniorskich. Wysokość wpisowego określana jest rokrocznie w Komunikacie 
OZBS.

3. Założenia sportowe
1. Prawo startu w finale mają: pary awansujące z poszczególnych półfinałów, pary 

złożone z zawodników zajmujących miejsca 1-200 ogólnopolskiego rankingu PZBS 
wg  notowania  I  2022,  pary  posiadające  odpowiednio  wysokie  współczynniki 
klasyfikacyjne  (WK)  i  medaliści  poprzednich  mistrzostw,  startujący  w 
niezmienionym  składzie.  Wysokość odpowiedniego  WK uprawniające do  gry  w 
finale wojewódzkim określone zostaną rokrocznie w formie Komunikatu OZBS.

2. Rozgrywki  centralne  przewidziane  są  we  Wrocławiu  w  dniach  08-10.07.2022r. 
Start w rozgrywkach centralnych może być udziałem każdego z brydżystów pod 
warunkiem  spełnienia  warunków  regulaminowych  rozgrywek  centralnych 
wskazanych przez PZBS.

3. Półfinały i Finał Wojewódzki Mistrzostw Polski Par na szczeblu Okręgu rozgrywane 
są na zapis maksymalny.

4. Dopuszczone systemy licytacyjne
1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL i Polityka Systemowa PZBS.
2. Dopuszczone  są  systemy  zielone  i  niebieskie.  Systemy  wysoce  sztuczne  są 

zabronione.  Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  kwalifikacji  systemów  rozstrzyga 
sędzia główny.

5. Etyka i dobre obyczaje
1. Zawodniczki  i  zawodnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  sportowej  postawy 

i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera.
2. Gracze  powinni  wszelkie  decyzje  sędziów  przyjmować  ze  zrozumieniem 

i zachowaniem sportowej postawy.



6. Nagrody
 W półfinałach regionalnych nie przewiduje się żadnych nagród finansowych. 

Nagrodą jest możliwość awansu do finału wojewódzkiego.
 Zwycięzcy  finału  wojewódzkiego otrzymują  medale.  Najlepsze pary  w finale 

wojewódzkim  otrzymują  pkl  i  apkl  zgodnie  z  Regulaminem Klasyfikacyjnym 
PZBS.

 Dwie  najlepsze  pary  z  finału  wojewódzkiego  startujące  w  niezmienionym 
składzie w półfinałach centralnych otrzymują dofinansowanie do startu w tych 
rozgrywkach.  Wysokości  dofinansowania  dla  poszczególnych  par  będzie 
zależna  od  ilości  par  startujących  w  Finale  Wojewódzkim. Dofinansowania 
dotyczą  jedynie  zawodników  zarejestrowanych  w  Okręgu  Opolskim, 
posiadających opłaconą składkę zawodniczą przynajmniej jeden dzień przed 
terminem  rozgrywania  Finału  na  szczeblu  Wojewódzkim.  Warunkiem 
dodatkowym  otrzymania  dofinansowania  jest  konieczność  zajęcia  w  Finale 
jednego z medalowych miejsc. 

7. Regulamin obowiązuje od IV 2022 roku.


