
REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2019/2020

I. Postanowienia ogólne:

1. Sezon 2019/2020 trwać będzie od 5 października 2019 r. do 31 maja 2020 r. Po
upływie tego terminu mogą się jednak odbyć spotkania barażowe o awans do III Ligi.

2. Organizatorem  rozgrywek  jest  Kujawsko-Pomorski  Związek  Brydża  Sportowego,
który scedował ich prowadzenie na Wydział Gier K-PZBS. 

3. Rozgrywki będą prowadzone w dwóch grupach: bydgoskiej i toruńskiej.

Miejsca rozgrywek: 

- grupa bydgoska: Zespół Szkół nr 26, ul. Glinki 117 w Bydgoszczy

- grupa toruńska: Świetlica Wiejska w Krobi ul. Olimpijska 14  

4. Termin  zgłaszania  się  drużyn  do  rozgrywek  Ligi  Okręgowej  wyznacza  się  na  15
września 2019 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adresy mailowe regisss@go2.pl,
kskrobia@gmail.com lub listownie na adres biura K-PZBS.

5. Wpisowe do rozgrywek  wynosi  300,00 zł  od drużyny.  Opłatę należy uiścić  do 16
listopada 2019 r.  do godz. 9:00 na konto Związku. Drużyna,  która nie wpłaci  w/w
kwoty  w ustalonym terminie  nie  zostanie  dopuszczona do II  zjazdu,  a  jej  wyniki  
z pierwszego zjazdu zostaną anulowane. Zarząd w szczególnych przypadkach może
zmienić termin i harmonogram opłat na pisemny wniosek drużyny, który winien być
wniesiony do 9 listopada 2019 r. na adres biura Zarządu lub do Wydziału Gier.

6. W  przypadku  nieuregulowanych  bieżących  lub  zaległych  zobowiązań  finansowych
Zarząd  K-PZBS  może  odsunąć  drużynę  od  uczestnictwa  w  lidze  w  każdej  fazie
rozgrywek. 

7. Dowodem  przyjęcia  drużyny  i  zatwierdzeniem  jej  składu  personalnego  jest
umieszczenie jej w odpowiednim wykazie zamieszczonym na oficjalnej stronie PZBS.

8. Pary  stosujące  „wyjątkowo  sztuczny”  system  licytacyjny  lub  posługujące  się
szczególnymi  uzgodnieniami  partnerów  zobowiązane  są  do  posiadania  karty
konwencyjnej w każdym meczu.

9. Do III ligi awansują zwycięzcy obu grup a drużyny, które zajmą w nich drugie miejsca
wezmą udział w meczach barażowych o wejście do III Ligi na zasadach określonych
w regulaminie III ligi sezonu 2019/20. Zarząd K-PZBS może jednak zdecydować o
rezygnacji z rozgrywania takich baraży.

10.Zjazdy  będą  jednodniowe.  Rozgrywane  będą  każdorazowo  2  lub  3  mecze  20-to
rozdaniowe (2x10 rozdań).

11.Wszystkie  mecze  na  zorganizowanych  zjazdach  będą  rozgrywane  kartami
powielanymi.  Wyjątkowo  Organizator  lub  Sędzia  Główny  może  wydać  zgodę  na
rozgrywki  tasowanymi  kartami  w  przypadku  braku  technicznych  możliwości
powielenia kart. 
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II. System rozgrywek, zasady awansu:

1. W lidze bierze udział 16 zespołów (w dwóch grupach po 8 zespołów). 

2. Poza  ewentualnymi  meczami  barażowymi  –  nie  przewiduje  się  żadnych  meczów
rozgrywanych pomiędzy drużynami z różnych grup. 

3. W  fazie  zasadniczej  mecze  rozgrywane  będą  na  zasadzie  każdy  z  każdym  
(mecz i rewanż) Łącznie 14 meczów.  

4. Każda grupa LO zostanie podzielona na dwie czterodrużynowe podgrupy (A i B), przy czym
w skład podgrupy A (awansowej) wejdą cztery najlepsze drużyny po rundzie zasadniczej a w
skłąd podgrupy B - pozostałe zespoły.

5. Obie  podgrupy  rozegrają  następnie  trzy  mecze  (każdy  z  każdym).  Po  rozegraniu  tych
meczów  zostanie  ustalona  ostateczna  tabela  każdej  z  tych  podgrup,  która  uwzględniać
będzie również wszystkie mecze rozegrane pomiędzy zespołami danej podgrupy w rundzie
zasadniczej.    

6. Zespół,  który  zwycięży  w  podgrupie  A  -  zajmie  pierwsze  miejsce  w  Lidze  Okręgowej
(odpowiednio w grupie bydgoskiej lub toruńskiej) i awansuje do III Ligi. Kolejne drużyny z tej
podgrupy zajmą miejsca 2-4. Zespoły z podgrupy B zajmą w danej grupie Ligi Okręgowej
miejsca odpowiednio 5-8.

III. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów:

1. Przed rozpoczęciem każdego segmentu meczu kapitanowie drużyn lub upoważnieni
członkowie  zespołu  są  zobowiązani  do  wypełnienia  druku  line-up.  
W  nieparzystym  segmencie  meczu  jako  pierwsi  druk  wypełniają  goście,  
a  w  parzystym  gospodarze.  Druk  winien  być  wypełniony  na  5  minut  przed
rozpoczęciem  danego  segmentu.  Kary  za  nieprzestrzeganie  powyższych  zasad:  
I – ostrzeżenie, II -1/2 VP, III -1 VP, dla strony wykraczającej.

2. Kapitanowie drużyn nie mają obowiązku podpisywania protokołów meczowych.

3. Czas gry w fazie zasadniczej: 2 x 10 x 8 minut + 10 minut na porównanie wyników po
10 rozdaniach.  Łączny czas meczu 170 minut  + 10 minut  na uzgodnienie wyniku
końcowego.  Po  przekroczeniu  czasu  180  minut  rozdania  nierozegrane  mogą być
niezaliczone do wyniku meczu.

4. „Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz,  głośną rozmowę powoduje
automatyczną karę w wysokości -2 VP.

5. Przez okres grania sesji nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia sędziego. Za
nieprzestrzeganie automatyczna kara -1 VP.

6. W trakcie gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
transmisyjnych  (za  wyjątkiem  urządzeń  dopuszczonych  przez  Organizatora).  Za
nieprzestrzeganie kara -1 VP.

7. Z  całą  surowością  karane  będą  zachowania  związane  ze  stanem  upojenia
alkoholowego  (do  wykluczenia  ze  zjazdu  włącznie),  wulgarnością  i  nadmiernie
głośnym zachowaniem oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do stołów
rozgrywkowych.

8. Przy naliczaniu punktów PKL za cały sezon dla poszczególnych drużyn przyjmuje się
liczbę  rozegranych  rozdań  jako  sumę  wynikającą  z  obowiązującego  regulaminu.
Rezygnacja  drużyny  z  rozegrania  jakiegokolwiek  segmentu  meczu  nie  może  być
podstawą do zmniejszenia tej liczby.

9. Przy  obliczaniu  punktów PKL zalicza  się  również  zawodnikom udział  w  meczach
barażowych.  



IV. Postanowienia końcowe:

1. W rozgrywkach Ligi Okręgowej obowiązują: Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017,
Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017, Regulamin Lig Centralnych w sezonie 2019/20,
Regulamin  Zawodów  Brydża  Sportowego  PZBS,  Polityka  Systemowa,  Zasady
Alertowania oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.

2. We  wszystkich  sprawach  związanych  z  rozgrywkami  Ligi  Okręgowej  należy
kontaktować  się  z  kol.  Mariuszem  Żurkiem  tel.  601-461-337 lub  kol.  Markiem
Nicewiczem, tel. 664-090-601 – Grupa Toruńska. 

3. W wyjątkowych przypadkach mecze będą mogły być rozegrane w innym terminie niż
podany w terminarzu rozgrywek. Zgodę na to musi wyrazić organizator rozgrywek
(WG K-PZBS). W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze przyznawane będą
walkowery. W razie  zaistnienia  takiego  wyjątkowego  przypadku  (wypadki  losowe,
zdekompletowanie drużyny) kapitan drużyny musi zgłosić do organizatora rozgrywek
(WG  K-PZBS)  informację  o  niemożności  stawienia  się  drużyny  na  zjeździe.
Informacja  winna  być  przekazana  do  kol.kol.  Mariusza  Żurka  (tel.  601-461-337),
Zdzisława Zachwieji  (607-926-601) lub Marka Nicewicza tel.  664-090-601 – Grupa
Toruńska, nie  później  niż  24  godziny  przed  terminem  zjazdu.  Spełnienie  tego
warunku jest konieczne do podjęcia decyzji o przełożeniu terminu meczu.

4. Odwołania od decyzji sędziowskich wnoszą kapitanowie drużyn w formie pisemnej na
adres  Zarządu  K-PZBS  lub  mailowo  (regisss@go2.pl),  które  rozpatrywać  będzie
Wydział Gier K-PZBS. Zarząd nie będzie pobierał kaucji za wniesione odwołanie. Od
postanowienia  WG  K-PZBS  przysługuje  drużynie  odwołanie  do  WG  PZBS  na
zasadach określonych w regulaminie DMP PZBS.

5. Wszelkie sprawy dotyczące naruszenia dyscypliny zawodów wnoszone być powinny
w formie pisemnej do Wydziału Dyscypliny KPZBS.

Bydgoszcz, 15 IX 2019 r. Zarząd K-PZBS


