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59. Międzynarodowy Kongres Bałtycki 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 
I. Postanowienia ogóle 

1. 59. Międzynarodowy Kongres Bałtycki (w skrócie MKB) rozgrywany jest w Hali Stulecia w 
Sopocie przy ul. Jakuba Goyki 7 w dniach 2.08.2018-10.08.2019.  

2. Zawody mają charakter otwarty  – z wyjątkiem Turniejów Amatorów, w których mogą 
uczestniczyć zawodnicy niezrzeszeni w PZBS lub zawodnicy PZBS do 0.5 WK.  

3. W turniejach  stosuje się właściwe przepisy PZBS, a w szczególności: 
a. Politykę Systemową PZBS, z tym wyjątkiem, że wolno stosować konwencję „2♦– 

Multi” po każdym otwarciu 1♣. 
b. Karta konwencyjna jest zalecana do ochrony własnych praw 

4. Okres reklamacyjny w myśl przepisu 79C1 MPB upływa: 
a. dla turnieju z cyklu Grand Prix Polski Par (GPPP) oraz dla ostatniego turnieju 

kongresu – 10 minut po wpłynięciu ostatniego zapisu, 
b. w Mistrzostwach Polski Teamów (MPT) – zgodnie z regulaminem tego turnieju, 
c. dla pozostałych turniejów – 30 minut po starcie następnego turnieju. 

5. W oparciu o § 39 ust. 2 Regulaminu Zawodów PZBS organizator wprowadza następujące 
zróżnicowanie kar: 

a. kara minimalna wynosząca: 
i) w przypadku turnieju na maksy – 10% punktów możliwych do zdobycia 

w jednym rozdaniu, 
ii) w przypadku turnieju na punkty meczowe i w meczach pucharowych – 

1 IMP, 
iii) w przypadku meczów przeliczanych na VP – 0.5 VP. 

b. kara porządkowa – odpowiednio 25%/2 IMP/1 VP 
c. kara maksymalna – odpowiednio 50%/5 IMP/2 VP 

W szczególnych przypadkach Sędzia Główny może zezwolić na wymierzenie kary w innej 
wysokości. 

II. Klasyfikacja Długofalowa 

1. W ramach MKB prowadzone będą klasyfikacje długofalowe: 
a. Kongresowa – na podstawie 9 najlepszych wyników z 11 organizowanych 

turniejów, z tym że aby otrzymać nagrodę należy rozegrać minimum 50% 
turniejów 

b. Popularna – na podstawie 5 najlepszych wyników z 6 turniejów - 5 Otwartych 
Turniejów Par i Kongresowego Turnieju Indywidualnego 
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c. Amatorów – na podstawie wszystkich wyników z 3 Turniejów Amatorów. 
2. Zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymują punkty długofalowe (pdf) odpowiednio: 

a. w Klasyfikacji Kongresowej: 
i) w turnieju GPPP    - 450 pdf 
ii) w turniejach par,  oprócz XI turnieju par - 300 pdf 
iii) w XI turnieju par    - 400 pdf 
iv) w turnieju indywidualnym   - 250 pdf 
v) w turnieju MPT    - 600 pdf 

b. w Klasyfikacji Popularnej: w otwartym turnieju par oraz w VIII turnieju 
indywidualnym – 120 pdf 

c. w Klasyfikacji Amatorów w każdym turnieju – liczba pdf będąca dwukrotnością 
liczby startujących par 

 
3. W turniejach pdf zdobywa 100% zawodników, w ten sposób, by ostatnie miejsce 

otrzymało 1 pdf. Obniżka przyjmuje wartość́ całkowitą, wynikającą z liczby par. Obniżka 
może się̨ zmienić́ o 1 pdf, w przypadku, gdy (liczba pdf dla Im.) / (liczba par-1) nie jest 
liczbą całkowitą. W takim przypadku początkowe miejsca dostają̨ obniżkę ̨ z 
zaokrągleniem w górę̨, a pozostałe z zaokrągleniem w doił (np. przy 180 parach przy 400 
pdf dla pierwszego miejsca pierwsze 41 par otrzymuje obniżkę̨ o 3 pdf, a następne o 2 
pdf). W Klasyfikacji Amatorów ulega obniżce o dwa tak, by ostatni uczestnik otrzymał 2 
pdf. 
 

4. Ponadto zdobywcy czołowych miejsc otrzymają dodatkowe pdf wg klucza: 
a. w turnieju mikstowym:   20, 14 10, 7, 5, 3, 2, 1 
b. w turniejach par 3x10:   30, 21, 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1 
c. w turnieju par 4x10:    35, 25, 17, 13, 10, 7, 5, 3, 2, 1 
d. w turnieju indywidualnym:   15, 10, 7, 5, 3, 2, 1 
e. w turnieju GPPP:                  40, 28, 20, 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1 
f. w turnieju MPT za miejsca 1-4:  80, 56, 40, 28 
g. w otwartym turnieju par:                 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1 
h. w turnieju par amatorów:   5, 3, 1 

5.  W przypadku takiej samej liczby pdf decyduje wyższy wynik uzyskany w turniejach 
według kolejności: indywidualny, MPT, GPPP, par 4x10, mikstowy.  W przypadku uzyskania 
takich samych lokat we wszystkich wymienionych wyżej turniejach zawodnicy zajmują 
miejsce ex aequo, a nagrody ulegają podziałowi. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Rozstrzyganie spraw spornych ze względu na charakter należy do: 
a. Organizatora MKB  w sprawach natury organizacyjnej 
b. Sędziego Głównego w sprawach natury sportowej i są ostateczne 
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c. Interpretacja spraw spornych nie objętych niniejszym regulaminem należy do 
Organizatora MKB. 

2. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora do celów szeroko rozumianej promocji 
brydża sportowego.  

3. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
organizacji MKB, prowadzenia i prezentowania klasyfikacji sportowych. Dane mogą być 
udostępniane  Polskiemu Związkowi Brydża Sportowego w celu prawidłowej realizacji 
usług określonych w regulaminie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może 
zostać cofnięta po wysłaniu maila z odpowiednią informacją na 
sopotbridge@gmail.com. 


