
Aneks do Regulaminu rozgrywek Kadry Seniorów 2022 

czwartek, 07 lipca 2022 15:08 

1.       Celem rozgrywek Kadry Narodowej (KN) 2 jest wyłonienie Reprezentacji Polski 

Seniorów na rozgrywany w dniach 27.08 - 03.09.22r. w ramach World Bridge Series (WBS), 

Wrocław 2022 Puchar Seniorów Rand Cup. 

2.       Prawo  startu w rozgrywkach KN2 uzyskuje para Mistrzów Polski Par Seniorów 2022. 

Para I Wicemistrza Polski uzyskuje status pary rezerwowej. Będzie ona mogła wystartować 

w rozgrywkach w sytuacji gdy liczba uprawnionych, zgłoszonych par będzie nieparzysta. 

W przypadku nieskorzystania z uzyskanych uprawnień przez wskazane wyżej pary, uprawnienia 

te przechodzą na pary, które w Mistrzostwach zajęły kolejne miejsca. 

3.       KN2 zostanie rozegrana w formie turnieju par. 

4.       Wyniki meczów będą obliczane w VP, w skali ułamkowej 20:0, w oparciu o saldo IMP 

uzyskane w rozdaniach rozgrywanych przeciwko danej parze. W poszczególnych rozdaniach 

rezultaty będzie się obliczać metodą do średniej, po odrzuceniu 15% skrajnych zapisów z każdej 

strony protokołu („butler”). 

5.       Harmonogram i inne informacje dotyczące rozgrywek zostaną podane po zamknięciu listy 

zgłoszeń do KN2 

6.       Zwycięzcy rozgrywek KN2 otrzymują 1 PM, para zajmująca drugie miejsce: 0.5PM. 

7.       Wpisowe do rozgrywek KN2 wynosi 150 zł. od zawodnika. Zniżki nie obowiązują. 

8.       Prawo startu w Reprezentacji Polski w  rozgrywanym w ramach WBS, Wrocław 2022 

puchar seniorów Rand Cup uzyskuje zwycięzca, rozgrywek KN2. 

9.       We wniosku o powołanie Reprezentacji Polski do rozgrywanego w ramach WBS, 

Wrocław 2022 pucharu seniorów Rand Cup, selekcjoner, po uzyskaniu opinii zwycięzcy 

rozgrywek KN2 ujmuje: 

- parę zajmującą w rozgrywkach KN2 jedno z miejsc 2 – 5, 

- dowolną parę uczestniczącą w rozgrywkach KN2. 

10.   Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie, 

rozgrywek Kadry Seniorów 2022”, z wyłączeniem wymogów określonych w ust.10, pkt.7 

dotyczących zabezpieczeń antycovidowych (Uchwała Zarządu PZBS nr 27/2022/2021-2025 

zawieszająca wprowadzone wcześniej ograniczenia). 

Aneks do „Regulaminu rozgrywek Kadry Seniorów” Zarząd PZBS zaakceptował w dniu 6 lipca 

2022r. 

  

W związku z nie do końca jednoznaczną kwestią prawa startu w KN2 z puli Mistrzostw Polski 

Par Seniorów Wydział Gier Polskiego Związku Brydża Sportowego wydał następującą 

interpretację niniejszego zapisu: 

  

Prawo startu w rozgrywkach KN2 uzyskuje najwyżej sklasyfikowana para z Mistrzostw Polski Par 

Seniorów 2022, która spełnia warunki podstawowe do startu w tych rozgrywkach i wyrazi chęć 

uczestniczenia w nich. Prawo to mają pary, które zajęły miejsca 1-6. Status pary rezerwowej do 

rozgrywek KN2, która będzie mogła wystartować w rozgrywkach w sytuacji, gdy liczba 

uprawnionych par będzie nieparzysta przyznaje Kapitan Kadry Seniorów, biorąc pod uwagę jej 

przydatność w świetle rozgrywek kadrowych w następnych latach (wspólne granie, dobre wyniki, 

https://www.pzbs.pl/zapowiedzi/7089-2022-07-07-15-10-20


warunki losowe, które pozbawiły tę parę możliwości gry na wcześniejszych etapach kadry). 

  

Za Wydział Gier 

Przewodniczący 

Sławomir Zawiślak 

 


