
POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA 
Regulamin Turniejów Poniedziałkowych 

(obowiązujący od 2 stycznia 2023 r.) 

 
W kolejnym sezonie, rozpoczynającym się 2 stycznia 2023 r., poniedziałkowe turnieje 

regionalne odbywają się w Centrum Kongresowym - „Hotel IOR” (ul. Węgorka 20). 
Początek gry: godz. 17.15. 

 

1. Liczba rozdań 26 (w KMP 30). 

2. Opłata startowa: 

 25 zł zawodnik z opłaconą składką PZBS 

 30 zł zawodnik bez opłaconej składki PZBS 

 20 zł seniorzy od 66 lat, juniorzy do 25 lat 

 10 zł młodzież szkolna 

 w KMP dodatkowo dla ZG, odpowiednio 6 i 3 zł (bez opłaconej składki 10 zł). 

3. Wszystkie turnieje są klasyfikowane w „Pajączku” w ramach opłaty startowej. 

4. Wprowadza się możliwość zakupu karnetu na 4 turnieje w miesiącu w cenie: 

• 80 zł + 12 zł KMP normalny 

• 60 zł + 6 zł KMP ulgowy 

• 20 zł + 6 zł KMP młodzież szkolna. 

Opłatę za karnet należy wpłacić na konto PAB do soboty przed pierwszym turniejem w 
miesiącu, w rubryce „tytułem” zaznaczając: karnet za (tu: miesiąc). Pieniądze za 
niewykorzystane startówki nie podlegają zwrotowi. 

5. Nagrody: 

 do 30 par: I m. 80 zł, pop. 60 zł 

 31-35 par: Im. 100 zł, II m. 50 zł pop. 60 zł 

 36-40 par: I m. 120 zł, II m. 60 zł, pop. 60 zł 

 41-45 par: I m. 140 zł, II m. 80 zł, III m., 60 zł, pop. 60 zł 

 co najmniej 46 par: I m. 160 zł, II m.100 zł, III m. 60 zł, pop. 60 zł. 

Nagroda popularna przysługuje parze, w której obaj zawodnicy mają wk<=3. 

6. Wprowadza się długą falę. Na jeden cykl przypada 7 turniejów, z czego do klasyfikacji 
końcowej wchodzi 6. Nagroda dla najlepszego zawodnika w danym cyklu wynosi 200 zł. 
Najlepszy zawodnik z wk<=5, z wk<=3 oraz debiutant (od max. 2 lat w PZBS) otrzymują 
karnety na następny miesiąc. 



7. Punktacja długofalowa: 

 każdy gracz zwycięskiej pary otrzymuje liczbę PDF równą podwojonej liczbie 
startujących par zwiększonej o 3 PDF 

 pary z miejsc 2 - 4 otrzymują o 3 PDF mniej od swego poprzednika w klasyfikacji 

 pozostałe pary otrzymują o 2 PDF mniej od pary bezpośrednio ją poprzedzającej. 

8. Jeden z 7 turniejów cyklu będzie rozgrywany w formule Pro-Am. 

Zasady turnieju Pro-Am: 

a) Nie ma obowiązku grać w parze Pro-Am. 

b) Parom tworzącym Pro-Am liczba zdobytych za turniej PDF (do klasyfikacji długofalowej) 
mnożona jest przez 2. 

c) W tym turnieju przyznaje się nagrodę finansową za I miejsce (wg regulaminu) a w 
miejsce nagrody za II, ew. II i III miejsce oraz nagrody popularnej przyznaje się nagrody 
dla najlepszych par Pro-Am. 

d) Za parę Pro-Am uznajemy pary wg następującej tabeli: 

Amator WK    Profesjonalista WK 

0  może grać z  2 lub lepiej 

0,5     2 lub lepiej 

1     4 lub lepiej 

1,5     4 lub lepiej 

2     4 lub lepiej 

2,5     5 lub lepiej 

3     7 lub lepiej 

4     9 lub lepiej 

5     11 lub lepiej 

Maksymalne WK zawodnika Am wynosi 5. 

 

Zarząd PAB zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do ewentualnych 
(wynikających z przyczyn niezależnych od Zarządu) zmian terminów lub opłat. 

 
 

Za Zarząd PAB 

(-) Sławek Piechocki      (-) Ewa Knapik 

 
 

Poznań, 2 stycznia 2023 r. 
Nowelizacja 30 stycznia 2023 r. 


