
Regulamin rozgrywek Kadry Seniorów 2022  
 
 

1. Bezpośrednim celem rozgrywek jest wyłonienie Reprezentacji Polski Seniorów na 

Drużynowe Mistrzostwa Europy (DME) 2022 oraz na rozgrywki seniorów w ramach World 

Bridge Series (WBS) Rosenblum Wrocław 2022. 

Równocześnie zadaniem rozgrywek jest sprawdzenie aktualnego potencjału sportowego 

par startujących od lat w kategorii seniorów oraz zapoznanie się z poziomem par, które 

uprawnienia seniorskie uzyskały w ostatnim okresie.  

2. Regulamin rozgrywek uchwala Zarząd Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS).  

Organizatorem rozgrywek jest Zarząd PZBS. 

3. Reprezentację Polski Seniorów, na wniosek selekcjonera, powołuje oraz dokonuje w niej 

ewentualnych zmian, Zarząd PZBS. 

4. Warunki formalne uprawniające do startu w rozgrywkach:  

 rok urodzenia 1959 lub wcześniejszy, 

 spełnienie wymów do gry w Reprezentacji Polski określonych przez European Bridge 

League Bona Fide Residence Requirements, 

 opłacenie składki zawodniczej PZBS na 2022r. oraz opłaty startowej za udział w danej 

fazie rozgrywek, 

 brak prawomocnie orzeczonej karze dyskwalifikacji w momencie zgłoszenia oraz w 

trakcie całych rozgrywek, 

 gotowość przyjęcia postanowień Karty Reprezentanta,  

 brak innych przeciwwskazań mogących uniemożliwić reprezentowanie Polski na 

zawodach międzynarodowych względnie uzyskanie zgody, na uczestnictwo w 

zawodach, mimo ich posiadania, 

 zgłoszenie się do rozgrywek, w terminie ustalonym dla danego ich szczebla. 

 

 

 

 



5. Faza I – Kadra Krajowa (KK) 

5.1 Zasady sportowe rozgrywania: 

1) Rozgrywki kadrowe na szczeblu KK rozpoczynają pary utworzone przez osoby, których 

suma WK jest niższa od 38.  

2) KK będzie rozgrywana w formie par na dystansie ok. 130 rozdań. 

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

uzyskane w rozdaniach rozgrywanych przeciwko danej parze. Rezultaty w 

poszczególnych rozdaniach będą obliczane metodą do średniej, po odrzuceniu ok. 25% 

skrajnych zapisów z każdej strony protokołu („butler”).  

4) Pary z czołowych miejsc awansują do rozgrywek Kadry Mistrzowskiej (KM). Liczba par 

awansujących będzie zależeć od frekwencji lecz nie będzie ich mniej niż cztery. 

Zostanie ona określona w terminie późniejszym.  

5) W przypadku małej liczby zgłoszeń rozgrywki KK mogą zostać odwołane.  

5.2 Zasady organizacyjne rozgrywania: 

1) Termin rozgrywek: 14 - 16 stycznia 2022r. 

2) Zgłoszenia do rozgrywek należy przesyłać w terminie do dnia 07 stycznia 2022r., w 

formie elektronicznej, do Biura Zarządu, na adres maciej.czajkowski@pzbs.pl 

W zgłoszeniu należy podać kategorię i szczebel rozgrywek a także nazwiska oraz ID 

zawodników. 

3) Wpisowe do rozgrywek w wysokości 120 zł. od zawodnika (zniżki nie przysługują) 

należy wpłacać na konto PZBS w terminie do dn. 07.01.2022r. określając w przelewie 

kategorię i szczebel rozgrywek a także nazwiska oraz ID zawodników. 

4) Rozgrywki odbędą się w Warszawie. 

5) Dalsze informacje organizacyjne zostaną określone w odrębnym komunikacie. 

 

 

 

 

 

 



6. Faza II – Kadra Mistrzowska (KM) 

6.1 Zasady sportowe rozgrywania: 

1) KM będzie rozgrywana w formie par. 

2) Do startu w rozgrywkach KM uprawnione będą pary: 

 awansujące z rozgrywek KK  

 utworzone przez osoby, których suma WK wynosi co najmniej 38.  

 Ponadto selekcjoner do rozgrywek KM może powołać dwie dowolne pary. 

3) Liczba rozgrywanych rozdań wynosić będzie ok. 160.  

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

uzyskane w rozdaniach rozgrywanych przeciwko danej parze. Rezultaty w 

poszczególnych rozdaniach będzie się obliczać metodą do średniej, po odrzuceniu ok. 

25% skrajnych zapisów z każdej strony protokołu („butler”).  

5) Do rozgrywek Kadry Narodowej (KN) awansuje pięć do siedmiu par. W przypadku, gdy 

para/y awansująca/ce rezygnuje/ą ze startu w KM uprawnienia te nabywają pary 

zajmujące kolejne miejsca. 

6) Carry over uwzględniający rezultaty KK nie będzie przyznawany. 

7) W sytuacji ewentualnego odwołania rozgrywek KK może nastąpić niewielkie 

zwiększenie liczby rozgrywanych rozdań. 

6.2 Zasady organizacyjne rozgrywania 

1) Termin rozgrywek: 23 - 27 lutego 2022r. 

2) Zgłoszenia do rozgrywek par o sumie WK wynoszącej co najmniej 38, przesłane w 

terminie do dn. 07.01.2022 zachowują swą ważność. Pary spełniające ten warunek 

mogą jeszcze, w trybie określonym w pkt. 5.2.2, zgłosić się do rozgrywek, do dn. 13 

stycznia 2022r. 

3) Wpisowe do rozgrywek w wysokości 150 zł. od zawodnika (zniżki nie przysługują), 

należy wpłacać na konto PZBS w terminie do dn. 18. 02.2022r. określając w przelewie 

kategorię i szczebel rozgrywek a także nazwiska oraz ID zawodników. 

Wpłata wpisowego stanowi równocześnie potwierdzenie startu. 

4) Miejsce oraz informacje organizacyjne dotyczące rozgrywek KM zostaną określone w 

odrębnym komunikacie. 



7. Faza III, Kadra Narodowa 1 (KN 1)  

1) Rozgrywki KN 1 w zasadzie mają wyłonić Reprezentację Polski na najbliższe Drużynowe 

Mistrzostwa Europy (DME) 2022. Jednakże w przypadku gdy Reprezentacja Polski 

Seniorów na DMŚ Salsomaggiore 2021 (2022) zdobędzie medal w kategorii:  

 DMŚ Seniorów,  

 World NBO Teams Trophy,  

zostanie ona powołana również do Reprezentacji na najbliższe DME 2022. W tej 

sytuacji rozgrywki KN 1 zostaną odwołane.  

2) Reprezentacja zdobywająca medal w DMŚ Salsomagiore 2021 (2022) zachowuje prawo 

startu w DME 2022 gdy w jej składzie wystąpią co najmniej 2 pary startujące w DMŚ 

Salsomagiore 2021 (2022). Z wnioskiem w tej sprawie, wraz z propozycją uzupełniania 

składu Reprezentacji selekcjoner występuje do Zarządu PZBS.  

3) W sytuacji gdy Reprezentacja Polski Seniorów w DMŚ Salsomaggiore 2021 (2022) 

medalu nie zdobędzie, rozgrywki KN 1 odbędą się w dn. 21 - 24 kwietnia 2022r. 

4) Do rozgrywek w KN 1 uprawnionych będzie 8 - 12 par: 

 3 pary Reprezentacji na DMŚ Salsomaggiore 2021 (2022), 

 5 do 7 par awansujących z rozgrywek KM. 

Liczba par awansujących z KM może być zwiększona w przypadku rezygnacji z udziału 

rozgrywkach par Reprezentacji startującej w DMŚ, Salsomaggiore 2021 (2022). 

Ponadto selekcjoner do rozgrywek KN 1 może powołać dwie dowolne pary. 

5) Liczba rozgrywanych rozdań wynosić będzie ok. 160.  

6) Dokładna liczba startujących par, forma rozgrywek, sposób obliczania wyników, zasady 

powoływania reprezentacji a także informacje organizacyjne dotyczące rozgrywek 

zostaną określone w stosownym komunikacie po zakończeniu DMŚ, Salsomaggiore 

2021 (2022). 

7) Wpisowe do rozgrywek w wysokości 150 zł. od zawodnika (zniżki nie przysługują) 

należy wpłacać na konto PZBS w terminie do dn. 15.04.2022r. określając w przelewie 

kategorię i szczebel rozgrywek a także nazwiska oraz ID zawodników. 

Wpłata wpisowego stanowi równocześnie potwierdzenie startu. 

 



8. Faza IV, Kadra Narodowa 2 (KN 2)  

1) Termin rozgrywek KN2 wyłaniających Reprezentację Polski Seniorów na WBS 

Rosenblum, Wrocław 2022 zostanie podany w terminie późniejszym.  

2) Do rozgrywek w KN 2 uprawnionych będzie 8 - 12 par: 

 3 pary Reprezentacji startującej w ostatnio rozegranych oficjalnych mistrzostwach 

międzynarodowych,  

 5 do 7 par zajmujących najwyższe miejsca w rozgrywkach KM lecz nie startujących 

w ostatnio rozegranych oficjalnych mistrzostwach międzynarodowych. 

Liczba par uprawnionych do startu z rozgrywek KM może być wyższa gdy do rozgrywek 

nie przystąpią wszystkie par Reprezentacji startującej w DME 2022. Ponadto 

selekcjoner do rozgrywek KN 2 może powołać dwie dowolne pary. 

3) Liczba rozgrywanych rozdań wynosić będzie ok. 160.  

4) Dokładna liczba startujących par, termin potwierdzania startu, wysokość i termin 

wpłaty wpisowego, forma i harmonogram rozgrywek, sposób obliczania wyników, 

zasady powoływania reprezentacji a także dotyczące rozgrywek zostaną określone w 

odrębnym komunikacie po zakończeniu ostatnio rozegranych oficjalnych 

mistrzostwach międzynarodowych. 

 

9. Za czołowe miejsca w rozgrywkach przyznaje się punkty klasyfikacyjne wedle 

następujących zasad: 

1) w Kadrze Krajowej: 100, 60, 40; 

2) w Kadrze Mistrzowskiej: 200, 120, 80, 50; 

3) w Kadrze Narodowej: 300, 200, 100, 60, 40. 

Kolejne miejsca w każdej kadrze otrzymują aPKL zgodnie z pkt. 9 Regulaminu 

Klasyfikacyjnego. 

 

 

 

 

 



10. Przepisy końcowe  

1) W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS. 

2) Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS. 

3) Sprawy dotyczące rozgrywek, a w szczególności:  

 interpretacja postanowień Regulaminu, 

 rozstrzyganie spraw spornych, 

 akceptacja zastępstw, rezygnacji, zmian w składzie,  

 podejmowanie decyzji w przypadkach losowych,  

należą do Wydziału Gier PZBS. 

4) W trakcie rozgrywek pilne sprawy bieżące, w porozumieniu z selekcjonerem, 

rozstrzyga sędzia główny. 

5) Pary zobowiązane są do posiadania trzech egzemplarzach Kart Konwencyjnych 

zgodnych z wymaganiami WBF, z których jedną pozostawia się sędziemu zawodów.  

W KK Karty Konwencyjne mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim. W 

pozostałych fazach, wyłącznie w języku angielskim. 

6) Uczestnicząc w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej 

promocji brydża sportowego.  

7) Rozgrywki będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących w danym momencie 

zabezpieczeń anty covidowych. Obecnie, zgodnie z wymogami określonymi w uchwale 

Zarządu PZBS Nr 59/2021/2021 – 2025.  

8) W przypadku odwołania DME 2022 odbędzie się tylko jedno kryterium KN rozgrywane 

wg zasad określonych dla KN 2. Jego termin zostanie ustalony po otrzymaniu 

informacji o ewentualnym odwołaniu DME 2022.  

 
 

Włodzimierz Wala Kraków, 30 grudnia 2021r. 
Selekcjoner reprezentacji seniorów 

 


