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ZASADY OGÓLNE 
 

1. Na podstawie Regulaminu DMP (rozdz.3 pkt.4) WG ZG PZBS informuje, że 
uprawnione do gry w Ekstraklasie w sezonie 2014/15  są drużyny, których  wykaz  
podany jest w ZAŁĄCZNIKU 1. 

2. Rozgrywki odbywać się będą w Centralnym Ośrodku Brydżowym w Warszawie, w 
hotelu Czerniewski. 

3. Terminy zjazdów: 
§ zjazd 1  –  3-5 października 2014  – RR (8 meczów) 
§ zjazd 2  –  2-4 stycznia 2015  – RR (7 meczów) 
§ play-off, szczegóły w odrębnym komunikacie po RR, 
§ finał Ekstraklasy – termin do ustalenia maj/czerwiec 2015 

4. Prawo gry w drużynie mają zawodnicy  
§ zgłoszeni do rozgrywek (pkt. 6) 
§ z opłaconą składką zawodniczą, przy czym: 
a) Jeżeli zawodnik nie ma zapłaconej składki za rok 2014, to składka za rok 2015 

musi być zapłacona przed pierwszym meczem granym przez tego zawodnika.  
b) Jeżeli zawodnik ma zapłaconą składkę za rok 2014, to składka za rok 2015 

musi być zapłacona przed pierwszym meczem granym przez tego zawodnika 
w roku 2015. 

c) Udział w meczu zawodnika bez opłaconej składki zawodniczej wg warunków 
w pkt. 4a,b jest udziałem zawodnika nieuprawnionego do gry i grozi przegraną 
jego drużyny bez walki (walkower). 

5. Opłata startowa (wpisowe) wynosi 5000 zł od drużyny i powinna być wpłacona na 
konto PZBS 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692 do 26 września 2014. 

6. Zgłoszenie drużyny i wykazu jej zawodników po rejestracji we właściwym 
terytorialnie WZBS odbywa się poprzez macierzysty WZBS do 26 września 2014 i 
musi być dokonane przez System Zarządzania Drużynami w Cezarze. 

7. Pozostałe opłaty (składki: drużynową i za zawodników) regulujemy w WZBS. 
8. Nieterminowe zgłoszenie lub nieterminowe wniesienie opłaty startowej może 

spowodować utratę prawa startu w Ekstraklasie. 
9. Szczegółowy terminarz „kto z kim” dla rundy zasadniczej (zjazdy 1-3) 

opublikowany zostanie po zamknięciu okresu rejestracji drużyn. 
10. Odpowiedzialnym z ramienia biura PZBS za organizację Ekstraklasy jest kol. 

Sławomir Latała, latala@pzbs.pl, który jest zarazem sędzią głównym Ekstraklasy. 
 
ZASADY SPORTOWE 
 

11. Runda zasadnicza rozgrywek systemem „każdy z każdym” (round-robin - RR), 
mecze (2x12) rozdań – na wspólnych rozdaniach z prowadzoną punktacją Butlera 
w trzech zjazdach (8, 7 meczów). 



12. Po zakończeniu rundy zasadniczej, podział wg wyników na 4 grupy po 4 drużyny 
każda.  

13. Dalsze rozgrywki odbywają się w kotłach I lub II ligi lub w innych wybranych 
miejscach. Istnieje możliwość rozegrania meczu play-offowego wcześniej na 
zasadzie porozumienia dwóch zainteresowanych drużyn według zasad, które 
ukażą się w załączniku „play-off 2013/14”. 

14. Drużyny z miejsc 1-12 grają pojedyncze mecze 72-rozdaniowe (6 segmentów 
po 12 rozdań); wg następujących kojarzeń: 
14.1. Drużyna z m.1 wybiera przeciwnika z m.3-4, a drużyna z m.2 gra z drużyną 

pozostałą. Zwycięzcy tych meczów awansują do półfinału, przy czym 
drużyna z wyższego miejsca po RR ma prawo wyboru przeciwnika z 
wygranymi z pkt. 14.3. Przegrani walczą ze zwycięzcami meczów w 
pkt.14.2 (patrz pkt.14.3). 

14.2. Drużyna z m.5 wybiera przeciwnika z m.7-8, a drużyna z m.6 gra z drużyną 
pozostałą. Zwycięzcy tych meczów grają z przegranymi z pkt.14.1 o awans 
do półfinału (patrz pkt. 14.3). Przegrani zajmują odpowiednio – wg wyników 
po 15 meczach – miejsca 7. i 8. w rozgrywkach Ekstraklasy. 

14.3. Przegrani meczów z pkt.14.1 rozgrywają mecz przeciwko zwycięzcom 
meczów z pkt.14.2. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika ma drużyna z 
wyższego miejsca po 15 meczach. Zwycięzcy tych meczów awansują do 
półfinału. Przegrani zajmują odpowiednio – wg wyników po 15 meczach – 
miejsca 5. i 6. w rozgrywkach Ekstraklasy. 

14.4. Drużyna z m.9 wybiera przeciwnika z m.11-12, a drużyna z m.10 gra z 
drużyną pozostałą. Zwycięzcy tych meczów zajmują odpowiednio – wg 
wyników po 15 meczach – miejsca 9. i 10. w rozgrywkach Ekstraklasy. 
Przegrani rozgrywają baraż wg pkt.18 o utrzymanie się w Ekstraklasie. 

14.5. Carry-over (C/O) +7,2 IMP zawsze dla drużyny z lepszego miejsca po 15 
meczach. 

15. Drużyny z miejsc 13-16 grają „każdy z każdym” mecz i rewanż (6 meczów (2x12) 
rozdań), zachowując dotychczasowy dorobek punktowy. 
15.1. Po zakończeniu tej fazy rozgrywek, drużyny z miejsc 15-16 spadają do I ligi, 
15.2. Drużyny z miejsc 13-14 rozegrają baraż (wg. pkt.18) o utrzymanie się w 

Ekstraklasie. 
16. Mecze półfinałowe i finałowe rozgrywane są w terminie podanym w pkt.3: 

16.1. Mecze półfinałowe: 6x12 rozdań, C/O +7,2 IMP. 
16.2. Finał: 8x12 rozdań, C/O +9,6 IMP. 
16.3. Przegrani w półfinale grają mecz o 3. m. (4x12 rozdań, C/O +4,8 IMP). 
16.4. Prawo wyboru przeciwnika, spośród wygranych z pkt. 14.3, w półfinale ma 

zwycięzca z meczów z pkt. 14.1, który zajął wyższe miejsce po 15 meczach 
16.5. C/O zawsze dla drużyny z wyższego miejsca po RR.  

17. Zwycięzca finału zdobywa tytuł Drużynowego Mistrza Polski w danym sezonie. 
Drużyny z m. 2 i 3. zdobywają odpowiednio tytuły I lub II Drużynowego 
Wicemistrza Polski. 

18. Baraż o utrzymanie się w Ekstraklasie rozegrany będzie systemem pucharowym 
(P-O). 

18.1. Udział wezmą cztery drużyny Ekstraklasy (wyłonione wg pkt.14.4 i pkt.15) 
i cztery drużyny I ligi zajmujące w swoich grupach miejsca 3-4. 

18.2. Drużyny Ekstraklasy, w kolejności miejsc zajętych odpowiednio po 15 
meczach lub po 21 meczach, wybierają przeciwnika z drużyn I ligi i 
rozgrywają mecz 72-rozdaniowy. Zwycięzcy tych meczów grają kolejny 
mecz 72-rozdaniowy.  



18.3. Drużyna, o najwyższym rankingu (odpowiednio po 15 meczach lub po 21 
meczach), ma prawo wyboru przeciwnika, wg szeroko pojętej zasady 
wyboru z miejsc 3-4, przy czym:  
18.3.1. trzy drużyny Ekstraklasy – prawo wyboru pomiędzy drużyną 

trzecią a drużyną z I ligi, 
18.3.2. dwie drużyny Ekstraklasy – prawo wyboru pomiędzy drużynami 

z I ligi, 
18.3.3. jedna drużyna Ekstraklasy – prawo wyboru pomiędzy drużynami I 

ligi, które przejęły prawa drużyny 3. i 4. z Ekstraklasy,  
18.3.4. W przypadku porażki wszystkich drużyn Ekstraklasy, prawo to 

przechodzi na drużynę I ligi, która w barażach pokonała najwyżej 
notowaną drużynę z Ekstraklasy – wybór pomiędzy drużynami I 
ligi, które przejęły prawa drużyny 3. i 4. z Ekstraklasy. 

18.4. Zwycięzcy meczów z pkt.18.3. zdobywają prawo gry w Ekstraklasie w 
następnym sezonie. Pozostałe 6 drużyn walczących w barażu gra w 
następnym sezonie  w I lidze. 

18.5. We wszystkich meczach w barażach gra się 6 segmentów po 12 rozdań. 
18.6. Carry-over (C/O) wynosi +7,2 IMP dla drużyny: 

18.6.1. z lepszego miejsca po 15 meczach, w przypadku drużyn 
Ekstraklasy, 

18.6.2. z Ekstraklasy, gdy gra z drużyną z I ligi, 
18.6.3. która pokonała wyżej notowaną drużynę z Ekstraklasy (w 

meczach między drużynami z I ligi). 
19. W rozgrywkach obowiązują przepisy „Regulaminu Drużynowych Mistrzostw 

Polski” oraz przywołanych tam innych regulacji; w szczególności: „Regulaminu 
Zawodów Brydża Porównawczego PZBS", „Polityki systemowej PZBS".  

 
 
       (-) Marian Wierszycki       
 
 Przewodniczący Wydziału Gier 


