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I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin Mistrzostw Polski Par (MPP) dotyczy kategorii Open, Kobiet, 
Seniorów oraz Mikst. 

2. MPP mają na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w danej 
konkurencji oraz mogą być eliminacją do Mistrzostw Europy lub Świata 
w danej konkurencji. 

3. W MPP mają zastosowanie: Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Regulamin 
Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin. 
W imprezach, które są zarazem eliminacją (pkt. 2), mogą być 
wykorzystywane regulaminy EBL lub WBF. 

4. Corocznie do każdej kategorii zostanie ogłoszony komunikat organizacyjny, 
który poda wszystkie niezbędne szczegóły MPP, w tym: 
a. terminy poszczególnych mistrzostw, 
b. zasady dotyczące ewentualnych eliminacji poprzedzających rozgrywki 

centralne, 
c. wpisowe, 
d. zasady ewentualnych powołań do reprezentacji. 

 
 
II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE 
 

5. MPP obliczane są na zapis maksymalny. 
6. Etapy do półfinału włącznie mogą być rozgrywane bez zasłon, finały 

rozgrywane są z użyciem zasłon. 
 
 
III. TYTUŁY, POWOŁANIA DO REPREZENTACJI 
 

7. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły odpowiednio mistrzów, I wicemistrzów  
i II wicemistrzów Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary. 

  



8. O powołaniu do reprezentacji będzie każdorazowo traktował coroczny 
komunikat. Powyższe będzie dotyczyć pary/par, której zawodnicy są 
zrzeszeni w PZBS w danym roku oraz są obywatelami Polski. PZBS pokrywa 
koszty wyjazdu w zakresie ustalonym przez Zarząd PZBS. Pary 
reprezentujące Polskę muszą grać w ME/MŚ w tym samym zestawieniu. 
Jeśli choć jeden z zawodników nie spełnia powyższych warunków lub para 
nie może wystartować – para traci prawo do zwrotu kosztów. 

 
 
IV. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE 
 

9. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Możliwe jest stosowanie 
konwencji brązowych po wyrażeniu zgody przez przeciwników. 

10. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia 
Główny zawodów. 

 
 
V. KARTY KONWENCYJNE 
 

11. Każda para powinna posiadać kartę konwencyjną. 
12. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system 

zielony bez konwencji brązowych. Podczas podejmowania decyzji przez 
sędziów w trakcie zawodów para, która nie ma karty konwencyjnej, będzie 
w niekorzystnej sytuacji, w razie udzielenia niewłaściwych lub 
dyskusyjnych wyjaśnień o stosowanych uzgodnieniach. Taka para może 
również ponieść karę proceduralną. 

 
 
VI. CZAS GRY 
 

13. Czas na rozegranie jednego rozdania bez zasłon wynosi 7,5 minuty oraz  
8,5 minuty z użyciem zasłon. 

 
 
  



VII. PUNKTY KLASYFIKACYJNE 
 

14. Połowa uczestników startujących w półfinale, na podstawie ostatecznej 
klasyfikacji finału i półfinału otrzyma apkl oraz PM zgodnie z tabelą  
4. Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego. 

15. Pary grające w finałach wojewódzkich (wyłaniających pary awansujące),  
o ile finał wojewódzki był poprzedzony co najmniej jednym szczeblem 
eliminacji, zdobywają aPKL zgodnie z tabelą 4. Regulaminu 
Klasyfikacyjnego dla Finału Wojewódzkiego. W finałach otwartych 
zawodnicy zdobywają PKL zgodnie z tabelą 3. Regulaminu 
Klasyfikacyjnego (jak dla turniejów RTP). 

16. Ogólnopolskie turnieje kwalifikacyjne mają rangę co najmniej RTP. 
 
 
IX. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE 
 

17. Zawodnicy są zobowiązani do sportowej postawy 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. 

18. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem  
i z zachowaniem sportowej postawy. 

 
 
X. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE 
 

19. Odwołania od decyzji sędziowskich rozstrzyga ostatecznie Sędzia Główny 
zawodów. 

20. W innych przypadkach spornych, również nieobjętych niniejszym 
regulaminem, decyzja należy do WG PZBS. 


