
Regulamin VIII Mistrzostw Polski Młodzików – Starachowice 
2018 

 

I. Założenia ogólne. 

1. VIII Mistrzostwa Polski Młodzików (MPM) mają na celu wyłonienie mistrzów, 

wicemistrzów i drugich wicemistrzów Polski młodzików w brydżu sportowym na rok 2018 

oraz popularyzację brydża sportowego pośród najmłodszych. 

2. MPM odbywają się w dniach 4-7 października 2018 r. w hotelu Senator w Starachowicach 

(ul. Bankowa 7, www.h-s.pl). 

3. W MPM mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2003 r. i później. 

4. W MPM obowiązują właściwe regulaminy Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

5. Organizatorami MPM są: 

 Polski Związek Brydża Sportowego, 

 Świętokrzyski Związek Brydża Sportowego (ŚZBS), 

 Hotel Senator S.C. Prokop i s-ka, ul. Bankowa 7, 27-200 Starachowice. 

 

II. Założenia organizacyjne. 

1. Rejestracja (recepcja@h-s.pl, tel. (041) 274 03 90, kom. 694455201) odbywa się do 30 

września 2018 r. Po tym terminie możliwość zgłoszeń tylko w uzgodnieniu 

z organizatorami. 

2. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 290 zł od osoby i obejmuje wyżywienie 

od obiadokolacji w czwartek do śniadania w niedzielę. Dodatkowo w cenie 30 zł można 

zamówić w recepcji obiad w niedzielę. 

 

III. Założenia sportowe. 

1. W ramach MPM odbywają się: 

 turniej par open, 

 turnieje par dziewcząt i chłopców, 

 turniej par mikstowych, 

 turniej drużynowy, 

 dodatkowe turnieje par. 

2. Turniej par open rozgrywa się 

 na dystansie 50 rozdań w 5 sesjach po 10 rozdań, 

 na zapis maksymalny. 

3. Turnieje par dziewcząt i chłopców rozgrywa się 

 na dystansie 22-30 rozdań, 

 na zapis maksymalny. 

4. Turniej par mikstowych rozgrywa się 

 na dystansie 22-30 rozdań, 

 na zapis maksymalny, 

 z zasadą zajmowania pozycji S i E przez zawodniczki. 

5. W turnieju drużynowym: 

 rywalizują teamy 4-osobowe, ale sędzia główny może w szczególnych przypadkach 

wyrazić zgodę na inną liczbę; 

 określa się fazy: 

◦ eliminacje – 7 rund po 6 rozdań (rundy 1-2 z przygotowanym rozstawieniem wg siły 

http://www.h-s.pl/


gry, rundy 3-7 na dochodzenie), 

◦ półfinały – 12 rozdań (2x6), finał i mecz o III miejsce – 16 rozdań (2x8); 

 mecze są punktowane w skali IMP, a w eliminacjach z przeliczeniem na VP wg skali 

ułamkowej; 

 zwycięzca eliminacji wybiera przeciwnika do półfinału z miejsc 3-4; 

 carry over wynosi 4,2 IMP w półfinale, a 6,2 IMP w finale i w meczu o III miejsce – 

zawsze na korzyść drużyny z wyższego miejsca w eliminacjach. 

6. Dodatkowe turnieje par rozgrywa się 

 na zapis maksymalny, 

 na dystansie 22-30 rozdań. 

 

IV. Bezpieczeństwo zawodów. 

1. W zawodach mogą brać udział tylko zawodniczki i zawodnicy, którzy na miejscu zawodów 

będą pod opieką osoby pełnoletniej. 

2. Wprowadza się zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i palenia wyrobów 

tytoniowych (w tym e-papierosów) przez uczestników i opiekunów. Osoby pełnoletnie 

mogą palić papierosy tylko w wyznaczonych miejscach, które będą odizolowane od ciągów 

komunikacyjnych. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Organizacji Imprez 

Młodzieżowych PZBS. 

2. Odpowiedzialnymi za organizację są: 

 z ramienia ŚZBS – Małgorzata Golec (e-mail: golmag@vp.pl, tel. 660 442 447), 

 z ramienia Hotelu Senator – Arkadiusz Pająk (e-mail: apajak@h-s.pl, tel. 694 455 225). 

3. Decyzje sędziego głównego z zakresu stosowanego prawa brydżowego są ostateczne. 

4. Sędzią Głównym zawodów jest  Piotr Kucharski. 

 



Załącznik 1 – informacje pobytowe. 

 

1. Płatność po przyjeździe na miejscu gotówką lub przelewem na podstawie wcześniejszego 

zgłoszenia. 

2. Dojazd – wyświetl mapę. 

3. Wyżywienie – stołówka w miejscu zakwaterowania. 

4. MPM zostaną przeprowadzone na Sali Senatorskiej Hotelu Senator. 

5. Restauracja hotelowa zobowiązuje się do zapewnienia ciepłych napojów i poczęstunku 

dla uczestników. 

6. Podczas MPM uczestnicy będą mogli korzystać z hali sportowej lub basenu. 

 

https://www.h-s.pl/kontakt


Załącznik 2 – harmonogram. 

Organizatorzy zastrzegają sobie, możliwość zmian w harmonogramie rozgrywek po konsultacjach 

z opiekunami. 

czwartek, 4 października 

do 16:00 przyjazd ekip, zakwaterowanie 

16:00 – 17:00 odprawa opiekunów i kapitanów 

17:00 – 18:00 obiadokolacja 

18:00 – 21:30 turniej par open, sesje 1-2 

22:00 – 7:00 cisza nocna 

piątek, 5 października 

7:30 – 9:00 śniadanie 

9:00 – 14:00 turniej par open, sesje 3-5 

14:00 – 15:00 obiad 

15:00 – 17:30 czas wolny (hala sportowa, basen, wycieczka) 

17:30 – 18:30 kolacja 

18:30 – 22:15 turnieje par dziewcząt i chłopców 

22:30 – 7:00 cisza nocna 

sobota, 6 października 

7:30 – 9:00 śniadanie 

9:00 – 13:00 turniej drużynowy, eliminacje, rundy 1-4 

13:00 – 14:00 obiad 

14:00 – 17:00 turniej drużynowy, eliminacje, rundy 5-7 

17:00 – 18:00 kolacja 

18:00 – 22:00 turniej drużynowy, półfinały, finał i mecz o III miejsce 

dodatkowy turniej par EX-1 

23:00 – 7:00 cisza nocna 

niedziela, 7 października 

7:30 – 8:30 śniadanie 

8:30 – 12:30 turniej par mikstowych 

dodatkowy turniej par EX-2 

12:30 – 13:00 ceremonia zakończenia 

13:00 – 14:00 obiad (poza pakietem) i wyjazd ekip 

 


