
 
REGULAMIN TURNIEJÓW „PIERWSZEGO KROKU” Zima 2020 

 

• Turnieje z cyklu „Pierwszy Krok – Zima 2020” odbywają się w poniedziałki o godz. 17:15 

w Centrum Sportów Umysłowych przy ul. Polinezyjskiej 10 w Warszawie 

(o ile brak oddzielnego komunikatu). 

• Pierwszy turniej odbędzie się 06.01, zakończenie cyklu 30.03. 

• Organizatorem turniejów jest Akademia Brydża Spółka z o.o. we współpracy z 

Warszawskim Związkiem Brydża Sportowego oraz 

Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Warszawskiego. 

• Kalendarz Turniejów w miesiącu przedstawia się następująco: 

o I poniedziałek – turniej na maksy, 21-22 rozdania, 

o II poniedziałek – KMP, 30-33 rozdania, 

o III poniedziałek – turniej na IMPy, 22 rozdania, 

o IV poniedziałek – turniej na maksy, 26 rozdań, turniej z analizami, 

o V poniedziałek – turniej parowo-teamowy, 21-24 rozdania (patrz strona 3.) 

• Wpisowe: 

turniej krótki (do 24 rozdań) - 20 zł od osoby 

IV poniedziałek (26 rozdań) – 25 zł od osoby 

II poniedziałek (KMP) – 30 zł od osoby 

gracze z wykupionym karnetem bezpłatnie. 

• Karnet Zima 2020 obejmuje 13 turniejów i jest ważny do końca marca 2020. 

• Karnet roczny 2020 obejmuje ok. 50 turniejów i jest ważny do końca 2020 roku. 

• Zniżki na karnety dla osób, które wykupiły karnet na cykl Jesień 2019 (kontynuacja). 

• Ceny karnetów: 

 Zima 2020 
Zima 2020 

ulgowy* 
roczny 

roczny 

ulgowy* 

nowy 250 zł 200 zł 800 zł 600 zł 

kontynuacja 200 zł 150 zł 600 zł 500 zł 

*karnet ulgowy – junior (1995 i młodsi), senior (1959 i starsi), zawodnik do WK 0,5 



• Przed każdym turniejem istnieje możliwość wykupienia karnetu u sędziego. 

Zachęcamy również do płatności z karnet przelewem (tytuł: karnet PK imię nazwisko). 

Konto: Akademia Brydża Spółka z o.o. Idea Bank 05 1950 0001 2006 0011 2408 0002 

• W turniejach mogą startować wyłącznie pary, które spełniają przynajmniej jeden z 

poniższych warunków: 

o iloczyn WK nie większy niż 5,5, 

o suma WK nie większa niż 5,5.  

• Osoby, które wykupią karnet, mają aż do końca ważności karnetu zaliczane WK wg stanu 

bazy .csv CEZAR na dzień 30.12.2019 (zamrożenie WK – dotyczy uprawnień do gry). 

• W turniejach par przyznawane są kolejno nagrody (nagrody nie kumulują się): 

 turniej 

krótki 

turniej 

26-rozd. 
KMP warunek 

I miejsce 80 zł 100 zł 120 zł  

II miejsce 60 zł 70 zł 90 zł co najmniej 30 par 

III miejsce 40 zł 50 zł 60 zł co najmniej 50 par 

I para mikstowa 40 zł 50 zł 60 zł miejsce w pierwszych 15% startujących 

I do 1,5 WK na osobę 40 zł 50 zł 60 zł miejsce w pierwszych 25% startujących 

II do 1,5 WK na osobę 40 zł 50 zł 60 zł miejsce w pierwszych 20% startujących 

III do 1,5 WK na osobę 40 zł 50 zł 60 zł miejsce w pierwszych 15% startujących 

I do 0,5 WK na parę 40 zł 50 zł 60 zł miejsce w pierwszych 30% startujących 

II do 0,5 WK na parę 40 zł 50 zł 60 zł miejsce w pierwszych 25% startujących 

III do 0,5 WK na parę 40 zł 50 zł 60 zł miejsce w pierwszych 20% startujących 

I młodzież szkolna 40 zł 50 zł 60 zł co najmniej 3 pary młodzieży szkolnej 

• Odbiór nagród bezpośrednio po turnieju lub najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. 

Nieodebrane nagrody zasilają pulę nagród długofalowych. 

• W cyklu turniejów Zima 2020 prowadzona będzie indywidualna punktacja długofalowa 

według tabeli - każdemu zawodnikowi zalicza się 9 najwyżej punktowanych turniejów. 

Nagrody za punktację długofalową otrzymują: I miejsce, I miejsce do WK 1,5 (wg stanu 

na 30.12.2019) oraz I miejsce z WK = 0 (jw.). Minimalna wysokość nagród – 50 zł każda. 

W przypadku miejsc ex-eaquo – wygrywa zawodnik z mniejszym WK / PKL. 

• W turniejach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2017 

i Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, a także podstawowe wytyczne Polityki 

Systemowej PZBS. Sprawy nieujęte w tych dokumentach rozstrzyga koordynator cyklu.  

• Koordynatorem cyklu jest Prezes Zarządu Akademii Brydża Spółka z o.o.  

o Piotr Dybicz (biuro@akademiabrydza.pl +48 501 772 380). 

• Wyniki turnieju dostępne będą na stronie internetowej www.akademiabrydza.pl 

  

http://warsbrydz.pl/wyniki/wob/Fala_WOB_FULL.xlsx
mailto:biuro@akademiabrydza.pl
http://www.akademiabrydza.pl/


Zasady rozgrywania turniejów parowo-teamowych (V poniedziałek – 30.03) 

 

• Uczestnikami turnieju są teamy, każdy team składa się z dwóch par. 

• Do turnieju można zarejestrować team (dwie pary) lub pojedynczą parę – wtedy 

druga para do teamu zostanie dolosowana. 

• Organizator zapewnia parę rezerwową na wypadek nieparzystej łącznej liczby 

zgłoszonych par. 

• Wpisowe do turnieju jest takie samo jak w krótkim turnieju par, czyli 20 zł od osoby 

lub bezpłatnie dla osób posiadających karnet. 

• Turniej rozgrywa się na dystansie 21-24 rozdań podzielonych na rundy dwu- lub 

trzyrozdaniowe. Schemat rozgrywania turnieju jest podobny jak w turnieju par – 

jedna linia stacjonarna i jedna chodząca, karty przekazywane na stół o numerze 

niższym - tak aby dwie pary z teamu rozgrywały rozdania w tej samej kolejności, ale 

na przeciwnych liniach. 

• Wyniki liczone są w IMPach, każdy zapis pary porównuje się jedynie z zapisem 

uzyskanym na stole zajmowanym przez drugą parę z teamu. 

• Dla zwiększenia atrakcyjności prowadzona będzie także klasyfikacja butlera, która 

pozwala sprawdzić jaki wynik uzyskałaby para gdyby był to turniej par na IMPy. 

• W trakcie turnieju (między rundami) dopuszcza się zamianę miejscami par wewnątrz 

teamu, pod warunkiem zgłoszenia takiej chęci do sędziego i wyrażeniu przez niego 

akcpetacji. Nie przewiduje się zmian w składzie pary. 

• Do turnieju dopuszczane są teamy, w których obie pary spełniają warunki 

dopuszczenia do turnieju par w cyklu Pierwszy Krok (iloczyn lub suma WK do 5,5) 

• Przewidziane są nagrody dla pierwszych dwóch teamów oraz jedna nagroda 

specjalna dla teamu o sumie WK czterech zawodników nie większej niż 3,5. 

• Minimalna wysokość nagród to: 

I miejsce – 160 zł 

II miejsce – 120 zł 

specjalna – 80 zł 

• PDFy do punktacji długofalowej będą naliczane na podstawie tej samej tabeli co w 

turniejach par, z tym że ich liczba za poszczególne miejsca będzie podwojona. 

  



ZAŁĄCZNIK - odpowiedź organizatora na petycję z 9.12.2019 

 

Warszawa 23.12.2019 

 

Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za uwagi i sugestie dotyczące Pierwszego 

Kroku, od tak szerokiego grona uczestników. Są one szczególnie cenne z tego powodu, że 

podpisane osoby to zawodnicy, którzy już od dawna uczestniczą w kolejnych cyklach i w 

większości posiadają karnety, a z których zdaniem się bardzo liczę. Miło mi tym bardziej, że 

wykazana troska wskazuje, że całościowo turnieje Pierwszego Kroku są oceniane dobrze. 

Wychodząc naprzeciw propozycji muszę się zgodzić, że po reformie pkli przyznającej 1 

punkt kontrolny za każdy turniej oraz bardzo wiele punktów kontrolnych za udział w rozgrywkach 

ligowych wielu zawodników bardzo szybko awansowało na wyższe tytuły, co nie miałoby miejsca 

przy poprzednim regulaminie klasyfikacyjnym.  

Zgadzam się również, że dla graczy posiadających małe WK, „Pierwszy Krok” jest 

turniejem najlepszym. Najnowocześniejszy sprzęt, sędziowanie na wysokim poziomie, świetne 

warunki gry z bezpośrednim zapleczem gastronomicznym a i ogólny poziom turnieju dopasowany 

do  umiejętności graczy posiadających małe współczynniki zachęca do uczestnictwa. 

Z tego też powodu od nowego cyklu będą mogły brać udział w turnieju również pary, w 

których obaj gracze będą posiadali niewysokie współczynniki, a którzy nie łapali się przy 

obecnym ograniczeniu. Szczegóły zostaną przedstawione na turnieju 30.12 wraz regulaminem 

nowego cyklu. Na pewno zaś zostanie utrzymana możliwość, w której absolutni debiutantanci 

będą mogli zagrać z osobami o wysokim WK. Przykładowo para o WK 0 i 19, na pewno nie jest 

mocniejsza niż duet graczy złożony z WK 2,5 i 2,0. Warto pamiętać, że tak jak dla graczy z 

małymi współczynnikami turnieje Pierwszego Kroku są świetne jako start do wyczynowego 

brydża, tak tym bardziej są doskonałe dla debiutantów, którym łatwiej jest stawiać swój pierwszy 

brydżowy krok przy wsparciu uznanego zawodnika. 

 Miło mi było również przeczytać, że dla graczy uczestniczących w Pierwszym Kroku 

istotna jest również nauka i doskonalenie własnych umiejętności. Taki punkt jasno wskazuje, że 

pomysł wprowadzenia w każdy czwarty poniedziałek miesiąca turnieju z analizami świetnie 

odpowiada potrzebom graczy. Przede wszystkim zaś ten punkt jest dla mnie o tyle miły, że 

wykonując w życiu bardzo wiele zawodów, zawsze najważniejszą i najbliższą mojemu sercu była, 

jest i będzie praca szkoleniowca, wykładowcy i trenera brydża. Ze swej strony obiecuję, że 

Akademia Brydża w roku przyszłym rozszerzy ofertę dotyczącą możliwości rozwoju graczy. 

 Jeszcze raz dziękując za przekazanie pisma, chciałbym złożyć wszystkim życzenia 

Wesołych, Spokojnych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz udanej zbliżającej się 

Sylwestrowej Nocy. 

Piotr Dybicz 

 


