Regulamin Turniejów Brydża Sportowego Organizowanych
w Skarżysku-Kościelnym.
§1
Organizatorem klubowych turniejów brydża sportowego w Skarżysku-Kościelnym jest Stowarzyszenie
Brydża Sportowego SZLEM.
§2
Turnieje rozgrywane są w poniedziałki i trwają od godz.16.45 do 21.00.
§3
Zawody mają charakter turniejów otwartych – mogą w nich uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w
PZBS jak i amatorzy, w dowolnych zestawieniach par.
1. Turnieje Brydża Sportowego organizowane przez Stowarzyszenie mają na celu:
● popularyzację brydża sportowego
● integracja środowiska brydżowego
● przeprowadzenie rywalizacji sportowej w dyscyplinie brydż sportowy
2. W turniejach mogą brać udział wszyscy miłośnicy Brydża.
3. W turniejach mają zastosowanie przepisy: MPB, Regulamin Zwodów PZBS,
Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.
Zawodnik zrzeszony w PZBS powinien zdawać sobie sprawę, że Amator grający przeciw niemu
może nie znać zasad alterowania Polityki Systemowej PZBS
Amatorów nie obowiązują niektóre "kary" przewidziane w MBP – o wymiarze sprostowania
decyduje sędzia turnieju.
§4
Turnieje prowadzone są przez Sędziego wyznaczonego przez Organizatora. Sędzia ustala każdorazowo typ
i rodzaj turnieju, ilość rozdań do rozegrania i organizację zawodów. Sędzia jest gospodarzem turnieju i w
trakcie jego trwania jego decyzje są wiążące i bezwzględnie obowiązują wszystkich uczestników zawodów.
§5
Oficjalną stroną turniejów jest www.sbsszlemskarżysko.pl , na której zamieszczane są wyniki,
komunikaty, ogłoszenia, sprawozdania i komentarze. Poprzez tą stronę Organizator i Sędzia
komunikują się z uczestnikami zawodów.
§6
W turniejach obowiązują przepisy PZBS, niniejszy regulamin, a przy braku stosownych uregulowań
decyzje i postanowienia sędziego.
§7
W turniejach obowiązuje opłata startowa w wysokości 2 zł dla członków Stowarzyszenia oraz 4 zł dla
pozostałych uczestników.
§8
Okres reklamacyjny trwa przez dobę od chwili ogłoszenia wyników na stronie internetowej stowarzyszenia.
§9
Odwołania od decyzji sędziego prowadzącego turniej będą rozpatrywane przez Zarząd Stowarzyszenia po
uprzednim zgłoszeniu zażalenia przez zawodnika przynajmniej do jednego członka zarządu stowarzyszenia
SZLEM. Zarząd ma 14 dni na podjęcie decyzji.

§10
Uczestnicy turnieju otrzymują punkty klasyfikacyjne ( klasyfikacja roczna) według zajętych miejsc w
zależności od ilości par np. 14 par – I – miejsce -14 pkt. XIV – miejsce -1 pkt. Do klasyfikacji rocznej
zaliczają się wszystkie dodatkowe turnieje organizowane przez Stowarzyszenie SZLEM.
Zwycięzcą Klasyfikacji Rocznej zostaje zawodnik, którego suma punktów na koniec Cyklu jest największa.
Na tę sumę składają się najwyższe wartości punktów uzyskane przez danego zawodnika w kwalifikowanej
ilości turniejów. Do klasyfikacji rocznej nie zaliczamy czterech turniejów w roku. W analogiczny sposób
wyznaczane są następne miejsca w Cyklu.
§11
W przypadku lokat dzielonych decydować będzie większa ilość punktów zdobyta we wszystkich turniejach
Cyklu. W przypadku niemożności rozdzielenia lokat gratyfikacje dzielone są po równo dla zawodników.
§12
Za pierwszych osiem miejsc uzyskanych w Klasyfikacji Rocznej zawodnicy otrzymują nagrody pieniężne
z podziału funduszu nagród stowarzyszenia , oraz puchary. Trzej pierwsi zawodnicy ze Skarżyska –
Kościelnego w tej klasyfikacji otrzymują nagrody finansowe i puchary.
§13
Ustala się czas rozgrywania poszczególnych rund w turnieju: 15 minut na rundę. W uzasadnionych
przypadkach Sędzia może zmienić czas trwania rundy ogłaszając zmianę przed lub w trakcie turnieju.
§14
Podporządkowanie się normom czasowym jest obowiązkiem każdego uczestnika, a ich nieprzestrzeganie
skutkuje następującymi konsekwencjami:
Spóźnienie się na rozpoczęcie rundy – kara porządkowa, a w przypadku opóźnienia zakończenia rozgrywania
rozdań w rundzie, dodatkowa kara regulaminowa.
Nie rozegranie rozdania w rundzie – przyznanie wyniku rozjemczego - 50%/50% w przypadku nie wskazania
winnego,
- 40% dla pary winnej opóźnienia, 60% dla przeciwnej,
- po 40% dla obu par jeśli obie są winne (np. brak obu par na rozpoczęcie rundy)
Zakończona licytacja, ale nierozegrane rozdanie – rozstrzygnięcie wyniku rozdania na podstawie analizy i
decyzji Sędziego.
Przyjmuje się, że jeśli na 2 minuty przed zakończeniem rundy nie rozpoczęła się licytacja to rozdanie jest
nierozegrane.
§15
W trakcie turnieju należy przestrzegać zasad dobrego zachowania, uprzejmości i tolerancji wobec innych
uczestników zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodników początkujących. Niezastosowanie się do
poleceń Sędziego w tym zakresie skutkować będzie karami porządkowymi do wykluczenia z turnieju łącznie.
§16
W czasie turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na sali gry. W uzasadnionych przypadkach
Sędzia może zakazać palenia tytoniu również w bezpośrednim sąsiedztwie sali gry. Przerwa dla palących po
rozegraniu 4 rozdań. ( Co dwie rundy.)

§17
W przypadku nadużycia alkoholu przez uczestnika turnieju Sędzia może zastąpić go innym zawodnikiem
lub wykluczyć parę z turnieju.
Sędzia może wprowadzić całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych w trakcie turnieju.
§18
Obowiązuje zakaz poruszania się przez uczestników turnieju po sali rozgrywek w trakcie trwania rundy.
Opuszczenie sali przed rozegraniem ostatniego rozdania rundy może nastąpić wyłącznie za zgodą Sędziego.
§19
Ustala się następujące kary porządkowe dla turniejów klubowych:










Odstąpienie od gry w trakcie turnieju bez zgody Sędziego - wykluczenie na okres ( do decyzji
Zarządu.)
„Spalenie” rozdania poprzez głośną wypowiedź - kara max pomnożona przez ilość spowodowanych
wyników średnich.
Brak uzgodnienia wyniku rozdania – kara porządkowa dla obu par.
Spóźnienie na rundę - kara porządkowa
Palenie w miejscu zabronionym - kara max
Nadużywanie alkoholu - usunięcie z turnieju
Obraźliwe lub wulgarne zachowanie na sali - kara porządkowa
Obraźliwe zachowanie w stosunku do partnera - kara porządkowa
Niepodporządkowanie się poleceniu Sędziego - kara max

Za drugie i następne wykroczenie porządkowe tego samego zawodnika Sędzia może zastosować wyższą karę
(np. odsunięcie na jedną rundę) lub usunąć zawodnika z turnieju. W pozostałych przypadkach wykroczeń
zastosowanie mają przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2017. Od kar porządkowych nie ma
odwołania. W momencie rozpoczęcia gry każdej mini sesji ( rundy) zawodnik ma obowiązek zająć miejsce
przy stoliku.
Zakazuje się:
opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego
prowadzenia rozmów i komentarzy
Każdy zawodnik może zostać usunięty z turnieju, jeśli:
zachowuje się nieodpowiednio (używanie słów niecenzuralnych, awanturowanie,
chamstwo względem innych uczestników turnieju, itp.)
Etyka i dobre obyczaje
Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec
przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów
nawet, gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść. Zawodnicy wszelkie
decyzje sędziów powinni przyjmować ze zrozumieniem i zachowaniem sportowej postawy.
§20
Dopuszcza się udział w grze i jednoczesne sędziowanie turnieju przez Sędziego.
§21
Kibice i osoby postronne winny bezwzględnie podporządkować się poleceniom Sędziego. Obowiązuje je
zakaz komentowania rozdań na sali oraz przepisy PZBS odnośnie poruszania się po sali i przy stolikach.
§22
Niniejszy regulamin jak i wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia Szlem.
Propozycje zmian może wnosić minimum dwóch członków Zarządu lub 6 zawodników.
Zarząd Stowarzyszenia SZLEM.

