
REGULAMIN 
Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

pod patronatem 
Prezesa PIIB Andrzeja Dobruckiego 

 
Szczyrk, 7.12.2012r.- 9.12.2012r. 

 
 

 

I. SYSTEM ROZGRYWEK 
 

1. W dniu 07.12.2012r. ( piątek) zostanie zorganizowany Turniej Zapoznawczy 
na MAXY. Początek około godz. 1900 

2. Rozgrywki trwać będą 3 dni i składają się z dwóch turniejów par oraz turnieju 
teamów cztero osobowych. 

3. Pierwszy turniej par rozgrywany na IMPY 9 rund X 3 rozdania 
           -8.12.2012r. (sobota) godz. 900  

4. Drugi turniej par rozgrywany na MAXY 9 rund X 3 rozdania 
           -8.12.2012r. ( sobota) godz. 1530  

5. Turnieje rozegrane systemem barometr. 
6. Turniej teamów O PUCHAR PRZECHODNI PREZESA PIIB - uczestnicy 

rozgrywają min. 30 rozdań systemem na dochodzenie. Mecze 4-12 rozdaniowe 
w zależności od ilości zgłoszeń 
- 9.12.2012r. ( niedziela) godz. 900Obowiązują przepisy Polskiego Związku 
Brydża Sportowego. 

7. We wszystkich turniejach nie będzie pobierana żadna opłata wpisowa. 
 

II. UCZESTNICTWO 
 

1. Każda okręgowa izba inżynierów budownictwa może zgłosić dowolną ilość   
par i teamów. 

2. W zawodach mogą uczestniczyć członkowie PIIB. 
3. W turnieju par dopuszcza się uczestnictwo pary w skład której będzie wchodził 

członek PIIB a partnerem może być osoba z branży budowlanej ( absolwent 
uczelni technicznej).  

4. W mistrzostwach prowadzona będzie punktacjach długofalowa. 
5. W turnieju teamów wszyscy zawodnicy muszą być członkami PIIB.  
6. Zgłoszenia emailem ptbielsko@slk.piib.org.pl do 30.11.2012r. z 

ewentualnym zgłoszeniem rezerwacji zakwaterowania.  
  

III. PUNKTACJE DŁUGOFALOWE 
 

1. Zawodnicy otrzymują punkty długofalowe w pdf wg zasad podanych przez 
sędziów przed rozpoczęciem zawodów. 

2. Każdy zawodnik danej pary lub teamu otrzymuje tą samą ilość pdf. 
3. Do klasyfikacji długofalowej mistrzostw ( tylko członkowie Izb) zalicza się 

wyniki z trzech wyżej wymienionych turniejów.  
4. W punktacji długofalowej przewidziano puchary i dyplomy dla najlepszych 

zawodników. 

mailto:ptbielsko@slk.piib.org.pl


5. Do klasyfikacji  ogólnej zalicza się wyniki czterech najlepszych zawodników 
danej okręgowej izby oraz czterech  najlepszych zawodników w turnieju 
teamów. 

6. Okręgowa izba jest klasyfikowana w punktacji drużynowej, jeżeli w 
Mistrzostwach wystartuje minimum dwóch  jej zawodników. 
 

IV. NAGRODY 
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:  
-puchary za pierwsze miejsca w Turnieju par oddzielnie dla turnieju na MAXY a 
oddzielnie dla turnieju na IMPY.  
- Puchar Przechodni Prezesa PIIB za pierwsze miejsce w turnieju teamów.  
- puchar za pierwsze miejsce w punktacji długofalowej, w klasyfikacji 
indywidulanej.  
- puchar dla najlepszego zawodnika niezrzeszonego w PZBS,  
- nagrody rzeczowe,  
- dyplomy,  

 

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
Organizatorzy przyjmują rezerwację w Hotelu ( atrakcyjne ceny , 

wynegocjowane w oparciu o organizację Konferencji WPPK), opłaty i faktury – 

Hotel Orle Gniazdo.  

- standard wyższy (nocleg + 3 posiłki dziennie)  80,00 zł/osoby 

- standard niższy ( nocleg + 3 posiłki dziennie)  65,00zł/osoby 

Uczestnik Mistrzostw ponosi opłaty za noclegi i wyżywienie. Opłaty w recepcji CKiR 

Orle Gniazdo w dniu przyjazdu lub w formie faktur dla izb okręgowych. 

 

VI. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
 

 

 

    Przewodniczący Komitetu  

Organizacyjnego Mistrzostw PIIB  

 

 

 Janusz Kozula  

       tel. 506 312 235 


