
                  

 Otwarty Turniej Brydża Sportowego 

 Akademickie Mistrzostwa woj. lubuskiego 2021 

pod patronatem JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża 

 

R E G U L A M I N 

 

I. Postanowienia wstępne. 

1. Turniej rozgrywany jest 26 listopada br. o godz. 10.30 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 

52 (budynek nr 8, sala 103) 

2. Turniej organizowany jest przez Lubuską Organizację Środowiskową AZS i Fundację „I Love Bridge” 

z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

3. Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są wszyscy zawodnicy zrzeszeni w strukturach PZBS oraz 

członkowie AZS woj. lubuskiego. 

4. Organizator może wyjątkowo dopuścić do udziału w Mistrzostwach osoby niespełniające wymogów 

regulaminowych. 

5. Zawody odbywają się w formie turnieju par na zapis maksymalny. 

6. Zgłoszenie do zawodów należy przesłać do 25 listopada 2021 r. do godz. 10.00 na adres e-mail: 

gregpog@interia.pl 

7. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Kolegium Koleżeńskie** . 

 

II. Zasady gry. 

1. Turnieje przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

2. Liczba rozdań w turnieju – 26-30 . Turniej odbywa się pod warunkiem zarejestrowania się 

przynajmniej 10 par (20 zawodników). 

3. Obowiązują wszystkie zasady jak w grze na żywo dotyczące alertowania 
 

• możliwość zdjęcia rozdania, gdy do końca rundy zostało poniżej 3 minut. 
 

4. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia prowadzący, a jego decyzje są 

ostateczne. 

5. Wyniki turnieju, oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie internetowej 

Lubuskiego ZBS w zakładce "Wyniki/pozostałe wyniki …".  

 

 

http://www.kongres-slawa.pl/
http://moodle.ajp.edu.pl/


 

 

III. Nagrody. 

1. Zwycięzcy otwartej klasyfikacji długofalowej otrzymają nagrody brydżowe, natomiast członkowie 

AZS otrzymają puchary za 3 pierwsze miejsca i odpowiednio tytuł Akademickiego Mistrza  woj. 

lubuskiego, I i II wicemistrza.  

2. Turniej objęty jest patronatem JM Rektora  Akademii im. Jakuba z Paradyża 

 

IV. Uwagi końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują: 

a) przepisy PZBS, 

b) rozstrzygnięcie Kolegium Koleżeńskiego. 

 

** Skład Kolegium Koleżeńskiego: 

• Marcin Szott 

• Grzegorz Pogodziński 

 


