Regulamin DMP – III liga PodlZBS – sezon 2022/23

Regulamin DMP–
III liga Podlaski Związek Brydża Sportowego
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem rozgrywek jest Podlaski Związek Brydża Sportowego w
Białymstoku (PodlZBS)
2. Rozgrywki drużyn zgłoszonych do DMP organizowanych przez PodlZBS (o ile
regulamin szczegółowy nie stanowi wyraźnie inaczej) odbywają się na podstawie
niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących podczas rozgrywek regulacji PZBS –
zgodnie z zasadą, że regulacje szczebla nadrzędnego mają wyższą rangę. W
szczególności regulacjami, które mogą tu mieć zastosowanie, są aktualnie
obowiązujące:






„Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski"
„Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego PZBS"
„Polityka systemowa PZBS"
„Regulamin Klasyfikacyjny PZBS"
„Regulamin Dyscyplinarny PZBS"

3. Wyłoniony w rozgrywkach III ligi mistrz nabywa prawo awansu do II ligi w sezonie
2023/2024 o ile Polski Związek Brydża Sportowego nie zreorganizuje rozgrywek
DMP.
4. Ostateczne decyzje dotyczące systemu rozgrywek, baraży oraz liczebności i
składów grup rozgrywkowych leżą każdorazowo w gestii Zarządu Podlaskiego
ZBS.
2. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Rejestracja drużyny do rozgrywek:
1.1
1.2

1.3

Drużynę do III ligi może zgłosić Klub (osoba prawna niebędąca Wojewódzkim
Związkiem Brydża Sportowego) lub zawodnicy.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 Nazwę Klubu (jeśli drużynę zgłasza Klub),
 Nazwę drużyny, przy czym gdy drużynę zgłasza klub, nazwa drużyny musi
zawierać nazwę klubu lub skrót nazwy klubu,
 Adres korespondencyjny (może być e-mail),
 Wykaz (minimum 6) zawodników wraz z ich numerami identyfikacyjnymi PZBS,
 Wskazanie kapitana drużyny.
Kapitan reprezentuje drużynę w kontaktach z Podlaskim ZBS oraz organizatorem
rozgrywek. W trakcie sezonu drużyna może zmienić kapitana. Osobę kapitana
ujawnia się w bazie CEZAR i w razie wątpliwości domniemuje się, że kapitanem
jest osoba wskazana w bazie CEZAR.

2. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach DMP może być reprezentowana
wyłącznie przez zawodników z opłaconą składką i zgłoszonych na oficjalnym druku
“Zgłoszenia drużyny” do PodlZBS. Wzór karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie
internetowej PodlZBS. Zgłoszenie należy wypełnić dokładnie, maszynowo lub
drukowanymi literami, podać listę zawodników grających w drużynie w porządku
alfabetycznym z podaniem numeru legitymacji członkowskiej PZBS. Zgłoszenie, jeśli
drużynę zgłasza Klub, musi być opatrzone pieczątką Prezesa Klubu. Zgłoszenia winny
być dokonane do dnia 20.09.2022r. Każdorazowe zgłoszenie dodatkowego
zawodnika w trakcie rozgrywek należy dokonać na oficjalnym druku “Zgłoszenia
drużyny” do Podlaskiego ZBS.
3. Zgłoszenia pisemne winny być przekazane bezpośrednio na ręce kol. Artura
Kozłowskiego lub na adres mailowy: a.kozlowski@pb.edu.pl
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4. Zmiany barw klubowych przez zawodników, mogą być dokonane za zgodą wydaną
przez poprzedni klub.
5. Opłata za rozgrywki drużynowe przy rejestracji drużyny do rozgrywek
DMP’2022/2023 zgodnie z informacją o opłatach w PodlZBS. Termin uiszczenia opłaty
upływa z dniem I zjazdu DMP.
6. Oprócz opłaty za rozgrywki drużynowe, drużyny, (kluby lub zawodnicy) opłacają w
PodlZBS składki zawodnicze zgodnie z informacją o opłatach w PodlZBS.
7. Zgłoszenia, które dotrą po terminie mogą być odrzucone, a nieuregulowanie opłaty
startowej powoduje utratę prawa do startu w lidze.
8. Dowodem przyjęcia zgłoszenia, zatwierdzenia składu do rozgrywek sezonu 2022/2023
jest umieszczenie drużyny w odpowiednim wykazie danych PZBS Cezarze.
9. Klub zgłaszający drużynę ponosi odpowiedzialność za wniesienie w określonych
terminach opłat członkowskich oraz za uregulowanie zobowiązań finansowych (np.
kary i grzywny regulaminowe) powstałych w związku z rozgrywkami w ramach DMP.
10. Jeżeli drużyna nie została zgłoszona przez Klub, to za wniesienie w określonych
terminach opłat członkowskich oraz uregulowanie zobowiązań finansowych
powstałych w związku z rozgrywkami, wszyscy członkowie drużyny zgłoszonej do
rozgrywek ponoszą solidarną odpowiedzialność.
11. Jeżeli drużyna nie została zgłoszona przez Klub to wszyscy członkowie drużyny
zgłoszonej do rozgrywek ponoszą jednakową i solidarną odpowiedzialność za
uregulowanie zobowiązań finansowych (np. kary i grzywny regulaminowe) powstałych
w związku z rozgrywkami w ramach DMP.
12. Zarząd PodlZBS, w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań,
może nie zatwierdzić lub odsunąć drużynę lub zawodnika od uczestnictwa w lidze w
każdej fazie rozgrywek.
13. Po otrzymaniu zgłoszeń prowadzący rozgrywki wydaje komunikat początkowy, w
którym ogłasza terminarz spotkań (w tym również godzinę rozpoczęcia), zasady
awansu i spadku, itp.
14. Podstawową formą komunikacji w sprawach rozgrywek jest forma elektroniczna (np.
strona WWW, poczta elektroniczna, SMS). Wiadomości takie mają takie znaczenie,
jak każda inna forma korespondencji.
3. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO-SPORTOWE
1. Zjazdy III ligi będą dwudniowe w soboty i niedziele. Rozgrywki będą się odbywały
w Białymstoku przy ul. Mieszka I 18 w Szkole Podstawowej nr 19.
2. Rozgrywki III ligi będą organizowane na stołach z zasłonami, na powielone karty
oraz o ile będzie to możliwe prowadzona będzie punktacja butlera.
3. Wszystkie mecze rundy zasadniczej są 20-rozdaniowe. (dwie sesje po 10 rozdań) i
przeliczane wg oficjalnej skali na VP (20:0; remis 10:10).
4. Na wszystkich szczeblach i etapach DMP (poza fazą play-off) zdobyte VP sumują
się i decydują o miejscu w końcowym rankingu.
5. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje
bezpośredni mecz.
6. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe, pod
warunkiem, że para posiada przy sobie dwa egzemplarze wypełnionej karty
konwencyjnej (wzoru PZBS), a w przypadkach spornych, na żądanie sędziego lub
organu odwoławczego, musi dostarczyć szczegółowy opis systemu licytacyjnego.
7. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym (SWS), winna podczas rejestracji
drużyny (a nie później niż do 25.09.2022) dostarczyć kartę konwencyjną w wersji
elektronicznej (pdf) wraz z listą zawodników grających danym systemem na
adres: Artur Kozłowski: a.kozlowski@pb.edu.pl
8. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny przez
obu zawodników.
9. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe, wyjątkowe
rozwiązania problemów w rozdaniach itp. Przypomina się o obowiązku posiadania
kart konwencyjnych.
10. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że
wystawia parę stosującą SWS. Termin powiadomienia ustala się na min. 20 min.
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przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny przy ewent.
przekroczeniu czasu gry.
11. Limit czasowy na rozegranie 10-rozdaniowego segmentu wynosi 85 minut.
Regulaminowa przerwa: minimum 8 min. Kontrola czasu po każdych 10
rozdaniach.
12. Za wykroczenie przeciwko P.74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub
(i) kary proceduralne.
13. Spowodowanie orzeczenia walkoweru niezależnie od konsekwencji sportowych
powoduje automatycznie karę grzywny dla drużyny w wysokości 150,-zł.
14. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających nieobecność drużyny
na meczu lub jej spóźnienie i odpowiednio udokumentowanych, Podlaski ZBS
może nakazać rozegranie meczu w innym terminie. Koszty organizacyjne
rozegrania meczu po zjeździe pokrywa drużyna, która spowodowała nie
rozegranie meczu w wyznaczonym terminie.
4. ROZGRYWKI
1. Rozgrywki III powinny zakończyć się do 30.03.2023r. i wyłonić mistrza III ligi,
który nabywa prawo awansu do II ligi.
2. Runda zasadnicza rozgrywek - ”każdy z każdym” – mecze 20-rozdaniowe (2x10).
Przy małej ilości zgłoszonych drużyn (do 8) runda zasadnicza będzie grana
dwukrotnie – „mecz i rewanż”
3. W rundzie zasadniczej rozgrywek drużynom zostaną przydzielone numery
startowe w drodze losowania.
4. Po rundzie zasadniczej nastąpi faza pucharowa, w której występować będą
wszystkie drużyny. Zespoły(-ół) z czołówki po rundzie zasadniczej mogą
awansować do drugiej fazy pucharowej automatycznie, gdy grających zespołów
będzie inna ilość niż 16 lub 8.
5. Mecze pucharowe – do ćwierćfinałów włącznie – będą 20-rozdaniowe (2x10),
półfinały 30-rozdaniowe (3x10), a finał 50-rozdaniowy (5x10)
6. Carry-over (c/o) dla drużyny, która w rundzie zasadniczej zajęła wyższe miejsce,
wynosi 2,1 IMP, w półfinale – 3,1 IMP, a w meczu finałowym wynosi 5,1 IMP
7. Mistrz i Wicemistrz otrzymają puchar.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozgrywki będą odbywać się zgodnie z wymogami sanitarnymi PZBS,
aktualnymi dla okresu, w którym przeprowadzone zostaną zawody.
2. Nadzór i kontrolę nad sprawami organizacyjnymi III ligi sprawuje kol. Artur
Kozłowski, e-mail: a.kozlowski@pb.edu.pl (kom. 606 478 314), natomiast nad
właściwym przebiegiem rozgrywek sędzia Tomasz Nikodem Zalewski, e-mail:
tnzalewski@gmail.com (kom. 607 047 413).
3. W/w osoby udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMP
oraz przyjmują wnioski, uwagi i zażalenia.
4. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z
niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym i innymi przepisami.
5. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu PodlZBS.
6. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PodlZBS 09.09.2022 r.
Białystok, 09.09.2022 r.
Prezes Zarządu PodlZBS
Andrzej Błachno

