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Poznań, 26.IX.2011 r.  
 

Komunikat początkowy  

do rozgrywek Poznańskiej Ligi Popularnej (PLP) 

w sezonie 2011/2012. 
 

1. Postanowienia ogólne 
1. W Poznańskiej Lidze Popularnej (PLP), której organizatorem rozgrywek jest Poznańska Asocjacja BrydŜowa (PAB) wcho-

dząca w skład Wielkopolskiego Związku BrydŜa Sportowego (WpZBS) zagrają:  
Cybinka Poznań 
Dalkia ZEC Poznań 
Dragon BC Poznań 
GOK Rokietnica  
Kopernik Poznań  
OOK Oborniki  
Pomorski III Poznań 
Wełna Skoki  

2. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest harmonogram rozgrywek. Dane o druŜynach (kapitanowie, miejsca rozgrywek) 
będą dostępne z poziomu IZL.  

 

2. System rozgrywek  
1. KaŜda z druŜyn w grupie rozegra ze wszystkimi pozostałymi trzy mecze; gospodarzem trzeciego meczu będzie druŜyna z 

lepszym bilansem pierwszych dwóch.  
Skojarzenie druŜyn do trzeciego meczu będzie bazowało na tabeli wyników po dwóch meczach i zostanie podane po zakoń-
czeniu rewanŜów. W ostatniej kolejce skojarzone zostaną druŜyny z najwyŜszym dorobkiem po dwóch meczach, a ewentu-
alną pauzę będzie miała druŜyna z najmniejszym dorobkiem. 

2. Awans do Poznańskiej Ligi Okręgowej uzyskają druŜyny z pierwszego i drugiego miejsca końcowej tabeli PLP. 

Zarząd WpZBS zastrzega sobie moŜliwość zmiany podanych zasad awansu, jeśli wymusi to po zakończeniu sezonu aktualna 

sytuacja (liczba druŜyn spadkowych z lig wyŜszego szczebla).  

 

3. Finanse.  
- Opłaty startowe (za udział druŜyny w rozgrywkach sezonu 2011/2011) oraz składki zawodnicze (na rok 2012) naleŜy 

wnieść na konto WpZBS  

73 2130 0004 2001 0235 3373 0001   ( Volkswagen Bank Polska SA ) 
Wielkopolski Związek BrydŜa Sportowego  
Al. Reymonta 35/7, 60-791 Poznań  

Termin wniesienia opłaty startowej za druŜynę upływa 13 października 2011.  

Składki zawodnicze na rok 2012 powinny wpłynąć do 15 listopada 2011.  

Prosimy o komunikatywne wskazanie celu przelewu – np. „Opłata startowa 2011/12 (nazwa druŜyny)”, „Składka za-

wodnicza na rok 2012 – imię, nazwisko)”. 
Zarząd WpZBS w przypadku nieuregulowanych bieŜących lub zaległych zobowiązań moŜe nie zatwierdzić druŜyny lub od-
sunąć ją (lub zawodnika) od uczestnictwa w lidze w kaŜdej fazie rozgrywek.  

- Wysokość opłat: 
o Opłata startowa za druŜynę (sezon 2011/12).  

Liga Popularna 400 zł  
o Składki zawodnicze na rok kalendarzowy 2012: 

Normalna                       125 zł  
Ulgowa  95 zł  
o juniorzy (21 – 25, w 2012 roku dla zawodników urodzonych w latach 1987 – 1991)  
o seniorzy (66+, w 2012 roku dla zawodników urodzonych w roku 1946 i starszych)  
Ulgowa  40 zł  
o młodzicy (do 20, w 2012 roku dla zawodników urodzonych w latach 1992 i młodszych)  
o nestorzy 71+ lat (w 2012 roku dla zawodników urodzonych w 1941 roku i starszych, ale pod warunkiem, Ŝe dana 

osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie)  

- Wysokość kaucji w przypadku wniesienia odwołania wynosi 50 zł. 
 

4. Sprawy organizacyjne.  
1. Niniejszy Komunikat zawiera szczegóły uzupełniające wobec obowiązujących regulaminów:  

- „Regulamin DruŜynowych Mistrzostw Polski” (od 2011 r.),  
- „Regulamin Rozgrywek DruŜynowych w Wielkopolskim Związku BrydŜa Sportowego”  
oraz przywołanych tam innych regulacji; w szczególności: „Regulaminu Zawodów BrydŜa Porównawczego PZBS", „Polityki 
systemowej PZBS".  

Kapitanowie druŜyn są zobowiązani do zapoznania swoich zawodników z tym regulaminem i innymi stosownymi 
przepisami oraz z terminarzem rozgrywek.  

2. Pora rozpoczęcia spotkań – godzina 17
00

 w przewidziane terminarzem piątki.  
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3. Liczba rozdań – z zasady 2x16. W szczególnych sytuacjach losowych mecz moŜe być skrócony, lecz wymaga to zgody 
obydwu stron. Ponadto, w przypadku rzeczywistego udziału z meczach zawodników niepełnoletnich nie moŜna odmówić 
propozycji meczu 24-rozdaniowego złoŜonej przez druŜynę wystawiającą takich zawodników.  

4. Podstawową formą komunikacji są kontakty telefoniczne oraz droga elektroniczna.  

5. Zarządzanie ligą przez druŜyny i organizatorów będzie odbywać się w Systemie Internetowego Zarządzania Ligą (IZL).  
Dane wprowadzone przez przedstawicieli druŜyn do IZL są podstawą końcowego układu tabel oraz przyznanych punktów 
klasyfikacyjnych. Podstawą wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości będzie zachowana dokumentacja tradycyjna meczu. 

Kapitanów druŜyn lub upowaŜnionych w imieniu druŜyny do systemu IZL przedstawicieli obowiązuje wpisywanie i po-

twierdzanie wyników i składów grających obydwu druŜyn do systemu IZL – bezpośrednio po meczu (przez obydwie 

druŜyny); obaj kapitanowie muszą znać dokładny wynik oraz składy grające swoje i przeciwnika. 
6. Adresy stron IZL dla rozgrywek w PAB:  

http://izl.michzimny.pl/201112/ploa/ - grupa PLO-A 
http://izl.michzimny.pl/201112/plob/ - grupa PLO-B 
http://izl.michzimny.pl/201112/plp/ - PLP 

Strona internetowa PAB: http://www.brydz.poznan.pl/ 
Adres WpZBS oraz PAB: Al. Reymonta 35 p. 7, 60-791 Poznań  

7. Prowadzący rozgrywki:  
Krzysztof Krause, tel. 605 732 660;   e-mail KrzysztofKrause@poczta.onet.pl   

8. Zarząd PAB zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień komunikatu. 

 
Organizatorzy rozgrywek Ŝyczą trafnych decyzji przy stolikach!  

 
          Przewodniczący WGiD                                       Prezes Zarządu PAB 
 
         ( - ) Krzysztof Krause                                      ( - ) Marian Wierszycki 
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Załącznik do Komunikatu Początkowego PLP 2011/2012 

 

HARMONOGRAM ROZGRYWEK. 
Oznaczenia:  

Nr DruŜyna 

1.  GOK Rokietnica  

2.  OOK Oborniki  

3.  Dalkia ZEC Poznań 

4.  Wełna Skoki  

5.  Cybinka Poznań 

6.  Pomorski III Poznań 

7.  Kopernik Poznań  

8.  Dragon BC Poznań 

 
Harmonogram (szczegóły – rozpisane w IZL):  

Harmonogram PLP (szczegóły – rozpisane w IZL):  

I runda Kol. Gosp Gość Gosp Gość Gosp Gość Gosp Gość Kol. RewanŜ Kol. Trzeci mecz 

07-10-2011 I 1 2 3 4 5 6 7 8 VIII 13-01-2012 XV 09-03-2012 

14-10-2011 II 3 1 4 2 5 7 6 8 IX 20-01-2012 XVI 16-03-2012 

21-10-2011 III 3 2 4 1 7 6 8 5 X 27-01-2012 XVII 23-03-2012 

04-11-2011 IV 1 5 2 6 7 3 8 4 XI 03-02-2012 XVIII 30-03-2012 

25-11-2011 V 4 7 6 1 5 2 8 3 XII 10-02-2012 XIX 20-04-2012 

09-12-2011 VI 1 8 2 7 5 4 6 3 XIII 17-02-2012 XX 27-04-2012 

16-12-2011 VII 1 7 2 8 3 5 4 6 XIV 24-02-2012 XXI 11-05-2011 

Gospodarz rewanŜu wymieniony na drugim miejscu.  
Na prośbę GOK Rokietnica dopuszcza się moŜliwość rozegrania przez GOK meczu i rewanŜu z druŜyną ze Skoków pod-
czas jednego dnia ustalonego dnia w ustalonym miejscu (minimalizacja przejazdów). NiezaleŜnie od przyjętego rozwiąza-
nia mecze Rokietnicy przeciwko Skokom powinny zostać rozegrane nie później, niŜ dnia odpowiedniego rewanŜu wskaza-
nego w harmonogramie. 

- Skojarzenie druŜyn do trzeciego meczu będzie bazowało na tabeli wyników po dwóch meczach i zostanie podane po za-
kończeniu rewanŜów. W ostatniej kolejce skojarzone zostaną druŜyny z najwyŜszym dorobkiem po dwóch meczach, a 
ewentualną pauzę będzie miała druŜyna z najmniejszym dorobkiem. 

- Proponowane daty meczów z 2012 roku mogą ulec zmianom (uwzględnienie kalendarza PZBS).  
 

Apelujemy o aktualizację danych w systemie IZL i powiadomienie prowadzących rozgrywki (w przypadku zmian).  

DruŜyna, która nie poda adresu swojego miejsca rozgrywek, jest zobowiązana rozegrać przewidziane terminarzem w roli go-

spodarza spotkanie u swojego przeciwnika (w takiej sytuacji występuje ona w roli gospodarza, wraz z wynikającymi stąd kon-

sekwencjami). Ustalenie takie obowiązuje do chwili zmiany stanu i powiadomieniu o tym w informacji prowadzących rozgrywki 

oraz przeciwników. O zmianie miejsca rozgrywek kapitanowie druŜyn powinny zawiadomić przeciwników oraz prowadzących 

rozgrywki z wyprzedzeniem minimum trzech dni.  
 

Przypomnienie, kto i kiedy jest uprawniony do gry.  

Prawo gry w druŜynie mają zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek i z opłaconą składką za rok kalendarzowy, w którym kończy się 

dany sezon.  

JeŜeli zawodnik nie ma zapłaconej składki w bieŜącym roku, ww. składka musi być zapłacona przed pierwszym me-

czem granym przez tego zawodnika.  

Pozostali zawodnicy muszą mieć opłaconą ww. składkę nie później niŜ przed pierwszym ich meczem w nowym roku.  

Zgłoszenie zawodnika do gry w druŜynie jest zobowiązaniem klubu do zapłacenia za niego składki członkowskiej za rok kalenda-

rzowy, w którym zakończą się rozgrywki danego sezonu. 

Dowodem przyjęcia zgłoszenia, zatwierdzenia składu druŜyny na dany sezon oraz uiszczenia opłaty startowej jest umieszczenie 

druŜyny w odpowiednim wykazie w bazie danych CEZAR.. 

Konsekwencje: udział w meczu zawodników bez opłaconej składki zawodniczej 

- za rok 2011 ani 2012 – w meczach w roku 2011  

- za rok 2012 – w meczach w roku 2012  

grozi przegraną bez walki (w.o.) jednej lub obu druŜyn. 

Dodatkowo opisuje to odpowiedni punkt RDMP „Prawo gry w druŜynie”.  

 
 


