
REGULAMIN 

VIII Uzdrowiskowego Festiwalu Brydżowego w Krynicy-Zdroju 2019 

Organizator: Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji SILESIA, Krynica-Zdrój, ul. 

Pułaskiego 71/1 

Sędzia Główny: Ryszard Łazikiewicz 

I. Założenia ogólne 

1. Turnieje VIII Uzdrowiskowego Festiwalu Brydżowego zostaną rozegrane w dniach 15-

22.09.2019 r. w ośrodku Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji SILESIA, 33-380 Krynica-

Zdrój, ul. Pułaskiego 71/1. 

2. Festiwal ma na celu popularyzację brydża sportowego w wydaniu wypoczynkowo – 

rehabilitacyjnym. 

3. We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach Festiwalu obowiązują następujące 

założenia: 

- obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz przepisy PZBS; 

- obowiązuje zakaz blefu w każdej postaci; 

- karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw; 

- zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 5 min przed rozpoczęciem zawodów. Po tym 

terminie organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zawodnika. 

4. Wyniki turniejów będą publikowane po turnieju jako wyniki wstępne oraz w dniu 

następnym jako wyniki ostateczne; do tego czasu Sędzia będzie przyjmował reklamacje oraz 

zweryfikuje wyniki. 

5. Wyniki i historie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.slzbs.pl/ 

6. Zapisywanie wyników elektronicznie za pomocą „pierniczków”. 

7. Turnieje będą rozgrywane na wcześniej przygotowanych rozdaniach. 

8. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga Sędzia Główny, 

jego decyzja jest ostateczna. 

9. Za wszystkie turnieje zostaną przyznane punkty PKL na zasadach obowiązujących w 

PZBS. 

10.Na sali rozgrywek obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. W 

pobliżu sali zostanie wyznaczone pomieszczenie na palarnię. 

II. Punktacje długofalowe 

1. W turniejach wszyscy zawodnicy zdobywają indywidualnie punkty długofalowe (PDF) do 

klasyfikacji łącznej w sposób następujący: 

a/ PDF otrzymuje 100% zawodników we wszystkich turniejach: 

- w turniejach par (od niedzieli do soboty): 1 miejsce PDF = liczba par x 2 i następnie z 

obniżką o 2; premie dla trzech czołowych par: 5, 3, 1 PDF; 

- w turnieju Mikstów (w piątek) pary mieszane (kobieta i mężczyzna) otrzymają 100 % PDF, 

a pozostałe pary otrzymają 75 % PDF; 

b/ przy równej liczbie PDF o wyższym miejscu w turniejach i klasyfikacji długofalowej 

decyduje: 

- wyższe miejsce w turnieju głównym (w klasyfikacji długofalowej); 

- niższy współczynnik WK; przy równym WK mniejsza liczba PKL-i; 

- losowanie, 

c/ przy lokatach równorzędnych dzieli się odpowiednio PDF z zaokrągleniem w górę. 

2. W turnieju Głównym Par (we wtorek) punkty PDF będą przyznawane za każdy turniej 

oddzielnie a wynik turnieju Głównego będzie obliczany poprzez sumę PDF dwóch 

wtorkowych turniejów. Dopuszcza się grę w poszczególnych turniejach z różnymi 

partnerami. 

3. Do punktacji długofalowej Festiwalu o Puchar Burmistrza Krynicy-Zdroju (od niedzieli do 

soboty) zostanie zaliczonych 10 najlepszych turniejów z 11 możliwych do rozegrania. 

4. Turniej Par „Dla Wytrwałych” (w czwartek) oraz Turniej Par „Krynica żegna” (w 

niedzielę) nie zostaną ujęte w punktacji długofalowej Festiwalu. 



 

III. Nagrody i opłaty 

1. Nagrodami Festiwalu są: 

- Turniej Główny (wtorek) o puchar Dyrektora Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji – 6 

pucharów dla trzech czołowych par; uprawnieni do nagród są wszyscy zawodnicy; 

- Turniej Par Mikstowych (piątek) – 6 pucharów dla trzech czołowych par (otrzymują tylko 

pary mikstowe); uprawnieni do nagród są wszyscy zawodnicy; 

- Punktacja długofalowa Festiwalu: 

- Puchar Burmistrza Krynicy-Zdroju – za zajęcie 1 miejsca w punktacji długofalowej; 

uprawnieni do nagrody są wszyscy zawodnicy; 

- Puchar za zajęcie 1 miejsca w punktacji długofalowej w klasyfikacji 12+ WK, 

- Puchar za zajęcie 1 miejsca w punktacji długofalowej w klasyfikacji 7,0 – 11,0 WK, 

- Puchar za zajęcie 1 miejsca w punktacji długofalowej w klasyfikacji 4,0 – 5,0 WK, 

- Puchar za zajęcie 1 miejsca w punktacji długofalowej w klasyfikacji 2,5 – 3,0 WK, 

- Puchar za zajęcie 1 miejsca w punktacji długofalowej w klasyfikacji 1,5 – 2,0 WK, 

- Puchar za zajęcie 1 miejsca w punktacji długofalowej w klasyfikacji 0,0 – 1,0 WK, 

- Puchar za zajęcie 1 miejsca w punktacji długofalowej w klasyfikacji zawodników 

niezrzeszonych, 

- Puchar Królowej Festiwalu, za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji kobiet w punktacji PDF od 

niedzieli do soboty włącznie; uprawnione do nagrody są wszystkie zawodniczki. 

- Puchar Brydż 60+, dla 2 członków UTW w punktacji długofalowej, uprawnieni są wszyscy 

słuchacze UTW o WK do 2,5, którzy ukończyli 60 lat,  

- Pozostałe turnieje zostaną nagradzane pucharami i medalami; uprawnieni do nagród są 

zawodnicy o WK niższym lub równym 5,0, którzy nie otrzymali pucharów za turnieje 

wyższej rangi, z wyjątkiem turniejów: „Dla Wytrwałych” i „Krynica Żegna”, w których 

uprawnieni do nagród są wszyscy zawodnicy; 

- Puchary POP za różne klasyfikacja popularne, otrzymują zawodnicy pod warunkiem, że nie 

otrzymali pucharów za inne turnieje zaliczane do klasyfikacji długofalowej Festiwalu. 

- Zawodnicy, którzy będą korzystać z pakietu 7-dniowego i rozegrają wymaganą ilość 

turniejów, czyli minimum 10 turniejów zaliczanych do punktacji długofalowej Festiwalu 

z 11 możliwych, od niedzieli do soboty włącznie, będą brać udział w losowaniu nagrody 

głównej jaką jest bezpłatny, tygodniowy pobyt leczniczy w Centrum Wypoczynku i 

Rehabilitacji SILESIA. Udział w losowaniu biorą wszyscy zawodnicy spełniający 

powyższe warunki bez względu na wysokość posiadanego współczynnika WK. W 

przypadku nieobecności osoby wylosowanej voucher zostanie wysłany pocztą; 

- Punktacja Długofalowa Festiwalu (od niedzieli do soboty włącznie) – nagrody rzeczowe, 

upominki wybierane przez zawodników w kolejności zajmowanego miejsca. 

Udział w podziale nagród biorą wszyscy obecni zawodnicy bez względu na wysokość 

posiadanego współczynnika WK. 

2. Jeżeli w parze znajdzie się co najmniej jeden zawodnik o WK wyższym od 5,0 to 

zawodnicy tej pary będą traktowani, w podziale nagród, jako zawodnicy o WK wyższym niż 

5,0. Wyjątek stanowią zawodnicy zagraniczni, którym zwyczajowo jest przyznawany 

współczynnik WK=6,0. 

3.Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych. 

4. Opłata startowa do turniejów (wpisowe) wynosi 15,00 zł od zawodnika za 1 turniej. 

5. Interpretacja przepisów Regulaminu jest w gestii tylko i wyłącznie Organizatora. 

6. Udział zawodnika w Festiwalu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu i Programu. 


