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Regulamin Turniejów Środowych na Morasku 
 
 
1. Sędziowie 

Sędziami TŚM są: Michał Zimpel lub Marcin Woźniak, lub osoba przez nich 
wyznaczona. 
 

2. Ranga turniejów 
 TŚM mają rangę turniejów regionalnych. 
 
3. Miejsce rozgrywek 

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 
85, 61-614 Poznań. 

 
4. Termin rozgrywek 

W każdą środę (z wyjątkiem świąt). TŚM rozpoczynają się o godzinie 17:30. Zapisy 
przyjmowane są do godziny 17:25. 
W uzasadnionych przypadkach (na przykład: zaangażowanie sędziów w innych 
rozgrywkach, spodziewana mała frekwencja, itp.) organizatorzy mogą odwołać 
TŚM. Mogą oni również postanowić o odbyciu TŚM w dni świąteczne. 

 
5. Rodzaj i rozmiar turniejów 

TŚM rozgrywane są na zapis maksymalny. Granych jest od 26 do 30 rozdań. 
Wyniki TŚM rejestrowane są w ogólnopolskim systemie Pajączek. 

 
6. Warunki techniczne 

TŚM rozgrywane są z użyciem „pierniczków” i, co do zasady, na rozdaniach 
uprzednio powielonych. 

 
7. Stosowane przepisy 

Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Regulaminy PZBS, Polityka Systemowa w 
zakresie zasad alterowania. 

 
8. Punktacja Długofalowa 

Grający w turniejach zdobywają punkty długofalowe (PDF) przyznawane według 
następujących zasad: 

 zwycięska para (każdy gracz z tej pary) otrzymuje PDF w liczbie równej liczbie 
grających w turnieju par; 

 za zajęcie kolejnych miejsc pary (każdy gracz z tych par) otrzymują PDF w 
liczbie o 1 PDF mniejszej od liczby PDF zdobytych przez parę z miejsca 
bezpośrednio wyższego; 

 dodatkowo za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w turnieju pary 
(każdy gracz z tych par) otrzymują odpowiednio 3, 2 i 1 PDF. 

PDF dla par remisujących (każdego gracza z tych par) stanowi średnia  
arytmetyczna wyników remisowych zaokrąglona w górę do liczby całkowitej.  
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9. Miesięczna Punktacja Długofalowa (MPDF) 
 
Jeżeli w danym miesiącu rozegranych zostało N  turniejów, to na MPDF gracza 

składa się suma jego najlepszych wyników PDF za poszczególne turnieje, przy 
czym sumowaniu podlegają PDF z nie więcej niż 1N  turniejów. 

 
Wyłania się zwycięzcę MPDF w klasyfikacji bezwzględnej oraz w grupie graczy o 

2WK , przy czym zwycięstwa te nie kumulują się. Jeżeli w klasyfikacji 

bezwzględnej zwyciężył zawodnik o 2WK , to zwycięstwo w grupie graczy o 

2WK przechodzi na gracza, który w tej grupie zajął drugie miejsce. O 

przynależności do grupy graczy o 2WK decyduje posiadany przez gracza WK na 

dzień ostatniego rozgrywanego w danym miesiącu TŚM. 
 
Zwycięzcy MPDF otrzymują Startówkę Atutową upoważniającą do jednorazowego, 
bezpłatnego grania w TŚM z dowolnie wybranym partnerem. Startówki Atutowe 
zdobyte w danym roku kalendarzowym tracą ważność 31 stycznia roku 
następnego. 
 
W przypadku remisów o zwycięstwie w MPDF decydują kolejno: 

 łączna liczba dodatkowych PDF za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego 
wśród zaliczanych do MPDF turniejów; 

 zajęcie najlepszego miejsca wśród zaliczanych do MPDF turniejów; 

 mniejsza suma miejsc zajętych na zaliczanych do MPDF turniejach (sumowane 
są numery zajętych miejsc). 
 

Jeśli ten sposób rozstrzygania remisów nie wyłoni jednoznacznie zwycięzcy MPDF, 
wówczas każdy z graczy w grupie remisowej otrzymuje Startówkę Atutową. 
 
Jeżeli w MPDF zwyciężą gracze, którzy w zaliczanych do MDPF turniejach grali w 
stałej parze, wówczas jako para otrzymują Startówkę Atutową. 

 
10. Kwartalna Punktacja Długofalowa (KPDF) 

 
Jeżeli w danym kwartale rozegranych zostało N  turniejów, to na KPDF gracza 

składa się suma jego najlepszych wyników PDF za poszczególne turnieje, przy 
czym sumowaniu podlegają PDF z liczby turniejów nie większej niż )75.0Ent( N , 

czyli 75% z N  zaokrąglone w dół do liczby całkowitej. 

 
Wyłania się zwycięzcę KPDF w klasyfikacji bezwzględnej oraz w grupie graczy o 

2WK , przy czym zwycięstwa te nie kumulują się. Jeżeli w klasyfikacji 

bezwzględnej zwyciężył zawodnik o 2WK , to zwycięstwo w grupie graczy o 

2WK przechodzi na gracza, który w tej grupie zajął drugie miejsce. O 

przynależności do grupy graczy o 2WK decyduje posiadany przez gracza WK na 

dzień ostatniego rozgrywanego w danym kwartale TŚM. 
 
Zwycięzcy KPDF otrzymują nagrodę książkową. 
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W przypadku remisów o zwycięstwie w KPDF decydują kolejno: 

 łączna liczba dodatkowych PDF za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego 
wśród zaliczanych do KPDF turniejów; 

 zajęcie najlepszego miejsca wśród zaliczanych do KPDF turniejów; 

 mniejsza suma miejsc zajętych na zaliczanych do KPDF turniejach (sumowane 
są numery zajętych miejsc). 

  
Jeśli ten sposób rozstrzygania remisów nie wyłoni jednoznacznie zwycięzcy KPDF, 
wówczas każdy z graczy w grupie remisowej otrzymuje nagrodę książkową. 
 
Jeżeli w KPDF zwyciężą gracze, którzy w zaliczanych do KDPF turniejach grali w 
stałej parze, wówczas jako para otrzymują nagrodę książkową. 

 
11. Opłaty startowe w TŚM 

 Normalna: 13 zł od grającego; 

 Ulgowa:   9 zł od grającego. 
Ulgowa opłata startowa przysługuje: 

 Juniorom (gracze, którzy na dzień rozgrywanego turnieju nie ukończyli 25 lat); 

 Seniorom (gracze, którzy na dzień rozgrywanego turnieju ukończyli 66 lat). 
 
Suma opłat startowych tworzy Pulę Wpisową ( PW ) 

 
12. Nagrody za  bieżący TŚM. Zasady naliczania 

 
Nagrody za bieżący TŚM wypłacane są z Puli Nagród ( PN ), na którą składa się 

zaokrąglone do liczby całkowitej 30% od Puli Wpisowej pomniejszonej o odpis na 
Catering ( Par) Liczbazł2  i pomniejszone o zł15  stanowiące odpis na KPDF. Pula 

nagród wynosi zatem: 
 

OKPDFzłLPzłPWPN  )5.03.0)2Int(( , 

 
gdzie: 
PW   - Pula Wpisowego w złotych; 

LP   - Liczba Par ( LPzł 2 , to odpis na Catering); 

OKPDF  - odpis na KPDF w złotych; 

Int   - zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej. 

 
W zależności o liczby par grających za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego 
oraz dla najlepszej pary o łącznym 4WK  (przy wyłanianiu najlepszej pary o 

łącznym 4WK  przyjmuje się, że zawodnik niezrzeszony w Polskim Związku 

Brydża Sportowego posiada 2WK .) przyznaje się nagrodę stanowiącą ułamek 

PN  według poniższej Tabeli: 
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liczba par grających do 10 od 11 do 20 od 21

I miejsce 1/2 4/10 4/11

II miejsce 0 3/10 3/11

III miejsce 0 0 2/11

najlepsza para o WK≤4 1/2 3/10 2/11  
  

Wszystkie nagrody zaokrągla się w dół do pełnych złotych. W przypadku, gdy PN  

jest większa od sumy przydzielonych w ten sposób nagród różnicę dodaje się do 
nagrody za pierwsze miejsce. 
 
Nagrody za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego nie kumulują się z nagrodą 
dla najlepszej pary o łącznym 4WK . Jeżeli para taka zajmie jedno z trzech 

pierwszy miejsc, to nagroda dla pary o łącznym 4WK przechodzi na parę, która w 

grupie graczy o 4WK  zajęła drugie miejsce.  

  
W przypadku remisów nagrody przypadające parom z grup remisujących dzielone 
są po równo na pary z tych grup. 
 

13. Turnieje Specjalne 
 
Oprócz miesięcznej i kwartalnej klasyfikacji długofalowej będziemy prowadzić 
klasyfikację dwumiesięczną, na którą złoży się średnia z wyników procentowych z 
rozegranych w dwóch miesiącach turniejów, po odrzuceniu dwóch najgorszych 
rezultatów. W drugą środę miesiąca po zakończeniu każdej klasyfikacji 
dwumiesięcznej rozgrywany będzie Turniej Specjalny. Na wynik Turnieju 
Specjalnego złoży się 50% wyniku procentowego uzyskanego w Turnieju 
Specjalnym i 50% wyniku klasyfikacji dwumiesięcznej. 
 
Na Turnieju Specjalnym pula nagród przyznawanych na dotychczasowych 
zasadach umniejszona będzie o połowę. Druga część tej puli, powiększona o 200 
zł, rozdysponowana będzie na nagrody dla najlepszych par w tym turnieju. W 
czasie Turniejów Specjalnych zapewnimy również słodki poczęstunek w cenie 
wpisowego. 

 
 (-) Michał Zimpel 
 (-) Marcin Woźniak 
 
 Poznań, 2 stycznia 2018 roku 
 


