
REGULAMIN 
Tarnowskich Turniejów Lokalnych rozgrywanych w Domu Studenta  

Regulamin obowiązuje od 1.01.2016 r. 
 

 

I. Założenia ogólne: 

 
1) Organizatorem turniejów jest Tarnowski Związek Brydża Sportowego. 
2) Turnieje mają charakter otwarty. 
3) Osoby zgłaszające swój udział w turniejach, wyrażają zgodę na nieodpłatne i 

nieograniczone wykorzystywanie swojego wizerunku jako uczestnika turnieju. 
4) Turnieje rozgrywane są w okresie od października do czerwca w poniedziałki i 

czwartki o godzinie 17:30 w Domu Studenta przy ulicy Słowackiego 7. 
5) Podczas turniejów obowiązują przepisy MPB’07, Regulaminu Zawodów PZBS, 

Polityki Systemowej PZBS oraz niniejszego Regulaminu. 
 

 

II. Wpisowe i nagrody: 

 
1) Wpisowe w poniedziałkowych Barometrach wynosi: 

a) 15 zł – niezrzeszeni, 
b) 14 zł – członkowie PZBS, 
c) 10 zł – członkowie PZBS ze zniżką, 
d) 7 zł – młodzież szkolna, 

2) Wpisowe w czwartkowych turniejach na IMPy wynosi: 
a) 13 zł – niezrzeszeni, 
b) 12 zł – członkowie PZBS, 
c) 8 zł – członkowie PZBS ze zniżką, 
d) 5 zł – młodzież szkolna, 

3) Fundusz nagród wynosi 50% wpisowego (po odliczeniu kosztów). Nagrody 
finansowe, przyznawane proporcjonalnie, otrzymują: 

a) Gdy liczba par jest mniejsza niż 11 – zwycięzca turnieju. 
b) Gdy liczba par wynosi 11 – 17 – zdobywcy pierwszych 2 miejsc. 

(odpowiednio 60% i 40% puli nagród) 
c) Gdy liczba par jest większa od 17 – zdobywcy pierwszych 3 miejsc. 

(odpowiednio 50%, 30% i 20% puli nagród) 
d) Gdy w turnieju są minimum 3 pary o łącznym WK do 6.5, najlepsza 

z nich otrzymuje nagrodę finansową (nagrody nie kumulują się). 
e) Gdy w turnieju są minimum 3 pary młodzieżowe, najlepsza z nich 

otrzymuje nagrodę finansową (nagrody nie kumulują się). 
4) W czwartki, nagrody finansowe wypłacane są tydzień po zakończeniu turnieju 

(podczas następnego turnieju danego cyklu). W przypadku nieobecności 
podczas kolejnego turnieju istnieje możliwość przelania nagrody na podany 
przez zawodnika nr konta bankowego. 



5) W poniedziałki nagrody wypłacane są bezzwłocznie po zakończeniu turnieju, a 
do każdego zawodnika należy obowiązek systematycznego sprawdzania 
zapisów na protokołach, które sędzia ma obowiązek wieszać na ścianie po 
każdej rundzie barometru. 

6) Zawodnicy odbierający nagrodę zobowiązują się do zwrócenia jej, w 
przypadku zmiany wyników turnieju.  

 

III. Założenia sportowe: 

 
1) Wszystkie turnieje zaliczają się do klasyfikacji długofalowych kwartalnych oraz 

odpowiednio do klasyfikacji rocznej barometrów lub IMPów. Do każdej z 
wymienionej klasyfikacji długofalowych zalicza się 2/3 najlepszych turniejów.  

2) Okres reklamacyjny upływa, w myśl przepisu 92B MPB’07, trzydzieści minut 
po publikacji wyników. Jednak w sprawie błędnego zapisu w protokole, po 
uzgodnieniu wyniku z przeciwnikiem, istnieje możliwość poprawienia wyniku, 
aż do momentu rozpoczęcia kolejnego turnieju danego cyklu. W raz z 
rozpoczęciem kolejnego turnieju cyklu wyniki poprzedniego turnieju stają się 
prawomocne i nie podlegają już żadnym zmianą. W przypadku barometrów 
powyższa zapis dotyczy tylko zapisów w ostatnich 3. rozdaniach. Zapisy w 
pozostałych protokołach stają się prawomocne 30 min po zakończeniu 
turnieju, ze względu na możliwość przeglądania protokołów podczas turnieju, 
na ścianie z wynikami. 

3) Na sali obowiązują zasady dobrego wychowania. Głośne i wulgarne 
komentarze zakłócające przebieg gry na sali podlegają automatycznej karze 
maksymalnej, bez wcześniejszego upomnienia. 

4) Na sali gry podczas trwania turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz 
spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów (w tym 
elektronicznych). 

5) W myśl przepisu 93A MPB’07 decyzja sędziego głównego turnieju jest 
ostateczna i nie ma od niej odwołania. Jednak na pisemny wniosek osoby 
zainteresowanej, w postaci opisu rozdania i interwencji sędziowskiej, również 
po zakończeniu okresu reklamacyjnego, opisany przypadek może zostać 
ponownie rozpatrzony, skonsultowany i przedyskutowany w szerszym gronie 
sędziowskim, wyłącznie w celach informacyjnych i merytorycznych. 
Każdorazowo opisany przypadek będzie publikowany na stornie Tarnowskiego 
Związku Brydża Sportowego wraz z uzasadnieniem.  

6) PKL-e za rozegrane turnieje są przyznawane zgodnie z Regulaminem 
Klasyfikacyjnym PZBS. Wszystkie turnieje otrzymują kategorię „Turnieju 
Okręgowego”.  

7) Wyniki każdego turnieju publikowane są na stronie Tarnowskiego Związku 
Brydża Sportowego. 

8) Podczas turniejów dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Zarówno 
Systemy Wysoce Sztuczne jak i Konwencje Brązowe są zabronione. Wszelkie 
wątpliwości dotyczące klasyfikacji systemów rozstrzyga sędzia główny. 

9) Zawodników nie obowiązuje bezwzględny nakaz posiadania Karty 
Konwencyjnej, jednak podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie 
turniejów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej 
sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem, a ręką, której 



ono dotyczy, traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej 
informacji.  

10) W przypadku konieczności różnicowania miejsc dzielonych o miejscach 
zawodników o kolejności decyduje wynik uzyskany w rozdaniach 
rozgrywanych przeciwko parze, z którą dzielimy miejsce. W przypadku gdy 
powyższy sposób nie rozstrzyga kolejności miejsc pary zajmują miejsce ex 
aequo, a nagrody finansowe są odpowiednio dzielone. 

 

IV. Założenia końcowe: 

 
1) Interpretacja powyższych przepisów należy do Zarządu TZBS. 
2) Wszelkie sprawy sporne wynikłe podczas turniejów (nawet te nie 

uwzględnione w powyższych przepisach) rozstrzyga sędzia główny po 
konsultacji z Zarządem TZBS. 

 
 
 

 
   Podpisano:    
  Prezes TZBS    
Maciej Rodzaj     

   


