
REGULAMIN 

Łódzkiej Ligi Internetowej – 1 edycja 2021  (18.01.-14.03.2021) 

1. Organizatorem Łódzkiej Ligi Internetowej na platformie Bridge Base Online jest 

Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi. 

2. Łódzka Liga Internetowa jest dedykowana dla zawodników z okręgu łódzkiego, 

a także osób niezrzeszonych zamieszkałych w województwie łódzkim. Udział 

zawodników spoza okręgu łódzkiego jest możliwy pod warunkiem, że minimum 50% 

drużyny stanowią zawodnicy z województwa łódzkiego. 

3. Koordynatorem rozgrywek z ramienia WZBS w Łodzi jest sędzia Mariusz Stańczyk. 

Kontakt: e-mail: m.stanczyk@poczta.fm, tel. 504-197-252, nick BBO: beladonna. 

Informacje, bieżące wyniki na stronie sędziego: www.msbridge.pl. 

4. Zgłoszenia drużyn przyjmuje koordynator rozgrywek w terminie  

do 15 stycznia 2021 r. 

Drużyny mogą liczyć od 4 do 8 zawodników (w uzgodnieniu z koordynatorem 

w wyjątkowych przypadkach możliwe jest zapisanie dodatkowych zawodników). 

Zgłaszający drużynę kapitan podaje dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail oraz 

listę zawodników zawierającą ID PZBS oraz nick BBO. 

Dopuszcza się możliwość dopisania do składu zawodnika w dowolnym momencie 

trwania zawodów, o ile dopisywany zawodnik nie posiada większego rankingu niż 

cztery osoby z największym rankingiem w drużynie. Jeśli ten warunek nie zostanie 

spełniony nie można dopisać zawodnika po ogłoszeniu rozstawienia do rozgrywek 

grupowych. 

Drużyna zostanie zarejestrowana po opłaceniu wpisowego. 

5. Wpisowe (koszty organizatora, PZBS - pkl, opłata BBO): 

opłata za drużynę  – 50,00 PLN 

zawodnik z opłaconą składką zawodniczą na 2021 rok*  – 10,00 PLN 

zawodnik bez opłaconej składki zawodniczej na 2021 rok*  – 30,00 PLN 

* w terminie rejestracji drużyny. 

Wpisowe należy wpłacić na konto WZBS Łódź: 

I Oddział Łódź PKO BP SA 

41 1020 3352 0000 1302 0088 3355 

w terminie do 15 stycznia 2021 r. 

  



6. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. 

W przypadku zarejestrowania nie więcej niż 16 drużyn rozgrywki zostaną 

przeprowadzone metodą każdy z każdym. 

Po zarejestrowaniu większej ilości drużyn rozgrywki zostaną przeprowadzone 

w dwóch etapach. 

Po rejestracji drużyny zostaną podzielone systemem pętelkowym na dwie grupy (wg 

ostatniego notowania rankingu PZBS czterech zawodników o największym rankingu 

w drużynie) i rozegrają mecze każdy z każdym w grupie. 

W drugim etapie pierwsze 4 (do 6) drużyn z obu grup utworzy grupę A, pozostałe 

grupę B. 

W grupach rozegrane zostaną mecze każdy z każdym – bez powtórzeń z I etapu, 

z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego. 

O ostatecznej kolejności (w ramach grup) decyduje: 

 większa liczba zdobytych VP, 

 większa liczba VP zdobytych w bezpośrednim meczu, 

 większa różnica zdobytych IMPów, 

 większy iloraz IMPów zdobytych do straconych, 

 losowanie. 

Zwycięzcą ligi zostaje pierwsza drużyna grupy A. Drużyny z grupy B zajmują kolejne 

miejsca za ostatnią drużyną grupy A. 

7. Zawodnicy otrzymają punkty klasyfikacyjne (pkl) zgodnie z Regulaminem 

Regionalnych Internetowych Rozgrywek Ligowych PZBS. 

8. Termin rozgrywek: od 18 stycznia do 14 marca 2020 r. 

9. Mecze 16 rozdaniowe (2 x 8) na impy w skali całoliczbowej 20:0. 

Czas na rozegranie 8 rozdań - 60 minut, całego meczu maksimum 120 minut. 

Możliwa jest zmiana wszystkich 4 zawodników w połowie meczu. 

W przypadku pauzy „bye” wynosi 12VP. 

10. Mecze mogą być rozgrywane w godzinach 9.00 - 22.00. 

Termin oraz godzinę meczu należy zgłosić do koordynatora z wyprzedzeniem co 

najmniej półgodzinnym wraz z podaniem składu (nicki zawodników) – kto będzie 

grał na NS i WE w danej drużynie. Koordynator założy mecz na platformie BBO, jak 

również udzieli pomocy technicznej i  sędziowskiej. 

Kolejne mecze mogą zakładane w odstępach 10-15 minutowych. 

Dopuszcza się możliwość samodzielnego założenia meczu przez kapitana drużyny 

gospodarzy, po powiadomieniu koordynatora oraz dopisaniu do meczu sędziego -  

nick: beladonna.  



11. Podczas meczu będą wyłączone opcje: 

 barometr - brak bieżących wyników dostępnych dla zawodników – wyniki są 

tajne do połowy, jeżeli mecz będzie rozgrywany w ramach jednego segmentu 

16-rozdaniowego, sędzia poda wynik po 8 rozdaniach; 

 brak możliwości cofania ruchów (wyłączone undo); 

Dopuszcza się obecność kibiców (bez prawa komentarzy) za zgodą obu kapitanów. 

Kibice bez podanego ID PZBS lub imienia i nazwiska nie będą mogli oglądać meczu . 

Koordynator może wyznaczyć obserwatorów pomimo brak zgody kapitanów na 

obecność kibiców. 

12. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce 

sztucznych. 

13. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać sędziemu natychmiast po ich zaistnieniu. 

Sędzia w takich przypadkach może orzec wynik rozjemczy. 

14. Obowiązuje absolutny zakaz nielegalnego przekazywania brydżowych informacji 

podczas gry. Nie wolno również wykorzystywać informacji nie wynikających 

z przebiegu gry. 

Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia do rozgrywek lub usunięcia 

z nich drużyny (zawodnika lub pary) bez podania przyczyny. 

Organizator zastrzega sobie również możliwość publikowania na stronie 

internetowej niestandardowych rozwiązań zastosowanych przez zawodników. 

15. Udział w rozgrywkach ŁLI jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte 

w niniejszym regulaminie. 

16. Administratorem danych osobowych zawodników jest Wojewódzki Związek Brydża 

Sportowego w Łodzi. 

17. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem, wynikłe w trakcie trwania 

zawodów, rozstrzyga sędzia (koordynator). 


