
 

Internetowe  
Otwarte Zawody  

w brydżu sportowym  
o puchar JM Rektora UZ 

z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
 

 
R E G U L A M I N 

 
 

I. Postanowienia wstępne. 
1.  Turniej zostanie rozgrywany na platformie Realbridge w dniach 19 i 20 czerwca br. o godz. 16.00 (ok 20 

rozdań) 

2.  Turniej organizowany jest przez Uniwersytet Zielonogórski, Lubuską Organizację Środowiskową AZS, 

Lubuski Związek Brydża Sportowego i Fundację „I Love Bridge” z okazji 20-lecia Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. 

3.  Do udziału w Turnieju uprawnieni są wszyscy chętni. 

4.  Zawody odbywają się w formie dwóch sesji. 

5.  Turniej ma nazwę „ Internetowe Otwarte Zawody w brydżu sportowym o puchar JM Rektora UZ z okazji 

20 lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego” i jest zakładany ok. 2 godzin przed rozpoczęciem. Para rejestruje 

się na platformie Realbridge za pomocą linka otrzymanego od prowadzącego rozgrywki (ważne: cały jej 

skład musi być „online” ok 5 minut przed rozpoczęciem gry). 

6.  Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego*, pozytywna 

weryfikacja zgłoszenia w terminie najpóźniej do dnia poprzedzającego start turnieju. Zgłoszenia należy 

wysłać na adres gregpog@interia.pl - dodatkowa prośba o informację telefoniczną 501035558 

7.  Weryfikacji zgłoszenia dokonuje Kolegium Koleżeńskie** . 

 
II. Zasady gry. 
1.  Turniej przeprowadza się według zasad i przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

2. Liczba rozdań w turnieju – 36-40 (w formie dwóch sesji: sobota i niedziela) z możliwością kibicowania. 

Turniej odbywa się pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 10 par (20 zawodników). 
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3.  Obowiązują wszystkie zasady jak w grze na żywo, m.in.: 

• alertowanie odzywek konwencyjnych partnera (wyjaśnianie przeciwnikom na priv lub ustnie), 

•  możliwość skasowania rozdania, gdy do końca rundy zostało poniżej 2 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 …".  

 
III. Nagrody. 
1. Zwycięzcy Turnieju otrzymają  Puchary JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego a najlepsze 3 pary 

nagrody rzeczowe.  

2. Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja o tytuł Akademickiego Mistrza  woj. Lubuskiego oraz I i II 

wicemistrza. Zwycięzcy klasyfikacji AZS otrzymają puchary za 3 pierwsze miejsca. 

 

IV. Uwagi końcowe. 
1.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują: 

a) przepisy PZBS 

b) rozstrzygnięcie Kolegium Koleżeńskiego. 

2.  W cyklu obowiązuję zasada zero tolerancji dla oszustów. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do 

czystości gry uczestnika, zostanie on wykluczony z cyklu a jego sprawa zostanie zgłoszona do PZBS. 
 

*Zgłoszenie do cyklu „Internetowe Otwarte Akademickie Mistrzostwa woj. Lubuskiego’2021” 
 

Imię i Nazwisko  
Nr PID z Cezara ( jeśli zawodnik posiada, jeżeli 
nie jest zrzeszony proszę wpisać „niezrzeszony” ) 

 

e-mail i telefon (do użytku na potrzeby turnieju)  
 

** Skład Kolegium Koleżeńskiego: 

• Zofia Miechowicz 
• Wiesław Skowron 
• Grzegorz Pogodziński 
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