Drużynowy Puchar Województwa 2020
Komunikat nr 9
Wyniki rundy 7
Mecz C 4
Mecz 23

BC Dajtki
Groszkowo

96-34
20-110

Amado Trans Olsztyn
BC Dajtki

Mecz C4.
24 rozdania: J. Bludau, F. Bieńkowski, J. Milkamanowicz, M. Klincewicz
24 rozdania: M. Zomkowski, K. Michalczyk, J. Wróblewski, J. Budny
Mecz 23
24 rozdania: M.Roesler, A.Bochenski, G.Probola.
12 rozdań: J.Rogowski, T.Lisica.
24 rozdania: J. Bludau, F. Bieńkowski, J. Milkamanowicz, M. Klincewicz
Zgodnie z pkt 5 regulaminu rozgrywek „Rozgrywki będą prowadzone systemem do trzech
porażek, z wyjątkiem meczu finałowego” i wobec sytuacji że drużyna Groszkowo ma dwie
porażki kolejny mecz do rozegrania to mecz C 5.
C 5 GROSZKOWO – BC DAJTKI termin rozegrania do 3.09.br.
Zwycięzca tego meczu awansuje do finału.
Finał 3x12 rozdań zgodnie z regulaminem rozgrywek pkt 8d, zostanie zorganizowany na
zasłonach w Olsztynie w terminie 12 lub 13 września i będzie transmitowany na BBO.
Regulamin rozgrywek załączony jest na końcu komunikatu.
Rozgrywki zakończyli:
Inex Giżycko,
Vęgoria,
Sewil,
Narie Morąg,
Warmia i Mazury,
Damy i Walety,
Dworek króla Stanisława,
Amado Trans Olsztyn.

Poprzednie wyniki.
mecz nr 1
mecz nr 2
mecz nr 3
mecz nr 4
mecz nr 5
mecz nr 6
mecz nr 7
mecz nr 8
mecz nr 9
mecz nr 10
mecz nr 11
mecz nr 12
mecz nr 13
mecz nr 14
mecz nr 15
mecz nr 16
mecz nr 17
mecz nr 18
mecz nr 17’
mecz nr 21
Mecz nr 19
Mecz nr 20
Mecz nr C 1
Mecz nr 22
Mecz C 2
Mecz C 3

Dworek k. Stanisława
BC Dajtki
Vęgoria
Amado Trans Olsztyn
Dworek k. Stanisława
Inex Giżycko
Warmia i Mazury
BC Dajtki
Vęgoria
Sewil
BC Dajtki
Sewil
Dworek k. Stanisława
Narie Morąg
Warmia i Mazury
Narie Morąg
Amado Trans Olsztyn
Damy i Walety
Amado Trans Olsztyn
Groszkowo
BC Dajtki
Damy i Walety
Narie Morąg
Damy i Walety
Dworek k. Stanisława
Groszkowo

47:23
50-58
41-68
85-30
46-70
25-45
48-65
0-12
45-109
52-48
48-30
30-99
78-22
71-35
40-102
23-66
50-62
18-77
41-37
40-60
104-38
84-37
29-60
24-119
52-55
83-47

Drużyny zgłoszone do rozgrywek.
1. GROSZKOWO w składzie :
Imię i nazwisko
Adolf Bocheński kpt
Mirek Roesler
Grzegorz Probola
Jan Rogowski
Tomasz Lisica

wk
13,0
11,0
11,0
18,0
7,0

2. AMADO TRANS OLSZTYN w składzie :
Janusz Wróblewski kpt.
9,0
Janusz Budny
7,0
Krzysztof Michalczyk
12,0
Mirosław Zomkowski
11,0
Ireneusz Jagielski
7,0
Mirosław Wilga
5,0
3. SM PISZ w składzie :

nick BBO
adziob
mirek99
grzegorzp
dajol
kaktus

jasiuw
jano_ols
krzy_mich
miro22
keri3
mirek67

Sewil
Inex Giżycko
Warmia i Mazury
Narie Morąg
Groszkowo
Damy i Walety
SM Pisz
Narie Morąg
Dworek k. Stanisława
Inex Giżycko
Vęgoria
Warmia i Mazury
Inex Giżycko
Sewil
BC Dajtki
Dworek k. Stanisława
Groszkowo
SM Pisz
Damy i Walety
SM PISZ
Amado Trans
Dworek k. Stanisława
Warmia i Mazury
BC Dajtki
Amado Trans
Warmia i Mazury

Tadeusz Banach kpt.
Jarosław Łosiak
Jan Romot
Przemysław Zyśk

7,0
11,0
11,0
4,0

tbpisz
lunio
ropisz
przemo1

4. WARMIA I MAZURY w składzie :
Radosław Kozłowski
Dariusz Kozłowski
Tomasz Patalan
Marcin Bartoszewski
Tomasz Sinkiewicz
Grzegorz Deptuła

7,0
12,0
5,0
7,0
5,0
9,0

rad85
darkoz
tpatalan
marcinbart
wawrzyniec
hubertd

5. NARIE MORĄG w składzie :
Kazimierz Kulas kpt.
Dariusz Łuczak
Edmund Reczuga
Jan Stańczak
Jan Janiak
Aleksander Cydejko

7,0
4,0
7,0
9,0
7,0
5,0

kukaz17
deluc
edre7
jans56
koziar1
olooo

6. DWOREK KRÓLA STANISŁAWA w składzie :
Marek Kuczyński kpt.
5,0
Marek Klepacki
7,0
Krzysztof Pakuła
9,0
Mirosław Makatrewicz
13,0
Stanisław Król
1,5
Bruno Rubenis
0,0
7. INEX GIŻYCKO w składzie :
Marek Słowikowski kpt.
Mirosław Grodzki
Józef Kamiński
Mieczysław Lebiecki
Jan Jegliński
Zbigniew Ziemba
8. VĘGORIA w składzie :
Wiesław Pietrzak kpt.
Zdzisław Godlewski
Andrzej Czumaj
Krzysztof Pękała
Zenon Wawer

4,0
5,0
9,0
2,5
5,0
4,0

5,0
5,0
2,5
3,0
5,0

markucz
klepa
pakulka51
makatry
sgilon
brunchiks

Gizmar28
mirek40
gafel
Mietek57
jodla
Arnas

wiesp
godiwj
andy_may
bialy19682
zew57

9. SEWIL w składzie :
Wiesław Podlecki kpt.
Arkadiusz Ćwirko
Jakub Kowalczyk
Ryszard Kłusowski
Piotr Mazur
Halina Podlecka
Lech Skwarżyński
10. BC DAJTKI w składzie :
Jerzy Bludau kpt.
Filip Bieńkowski
Michał Klincewicz
Jakub Milkamanowicz

3
4
5
5
5
2,0
2,5

podlecki1
gracjan_7
kubas
zibi 1
pzbs04364
halapod
lechxy

5
5
0
3

Gulalka1
filip 3344
MichuWJ
kubamilk

11. DAMY I WALETY w składzie :
Krzysztof Rohde kpt.
Iwona Puczyłowska
Hanna Rohde
Marek Nasiłowski
Marek Wyszomierski
Ewa Wyszomierska

2,0
2,5
2,0
2,5
1,5
1,5

edhor
Ivvona
rychos
Rafnas
mafia66
Ewa6
opracował. Janusz Wróblewski

Regulamin Drużynowego Pucharu Województwa 2020 rozgrywanego na platformie BBO
1.Rozgrywki Drużynowego Pucharu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (DPW) organizowane są
przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Brydża Sportowego. Przedstawicielem organizatora
jest kol. Janusz Wróblewski (wroblewski.janusz@wp.pl).
2.Uczestnikami są drużyny 4-6 osobowe złożone z zawodników z uregulowaną składką PZBS na rok
2020. W trakcie rozgrywek skład można uzupełniać o zawodników nie zgłoszonych do innych
drużyn. W drużynie mogą występować osoby mieszkające na stałe lub czasowo na terenie naszego
województwa oraz z innych rejonów kraju, jeżeli są aktualnie członkami drużyn z naszego
województwa. Organizator może w celu uzupełnienia kompletności drabinki startowej dopuścić
drużynę zgłaszającą osoby nie spełniających powyższych warunków.
3.Opłata startowa wynosi 40 zł od drużyny płatne na konto W-M OZBS.
4.Drużyna zwycięska zostanie uhonorowana pucharem prezesa W-M OZBS.
5.Rozgrywki będą prowadzone systemem do trzech porażek, z wyjątkiem meczu finałowego, w cyklu
jeden mecz w tygodniu. Rozstawienie do pierwszej rundy pucharu będzie losowe. Później wg
drabinki z poprawkami dla uniknięcia powtórzeń gry z tym samym przeciwnikiem. Przewidywany czas
trwania do 9 tygodni.(zależne od ilości zgłoszonych drużyn).

6.Zawodnicy uczestniczący w DPW muszą przestrzegać wszystkich zasad i przepisów związanych z grą
na platformie BBO. Mecz „zakłada” na BBO gospodarz, przestrzegając zasad zajmowania miejsc
obowiązujących w meczach.
Ustawienia stołu:
- bez barometru,
- kibice dopuszczalni wyłącznie za zgodą obydwu drużyn bez możliwości dialogu z graczami,
- dopuszczalne cofanie zagrania lub licytacji w sytuacjach oczywistych „misklików”
(w licytacji jednak przed kolejną odzywką partnera).
7.W pierwszej rundzie drużyny grają w jednej grupie. Po kolejnych rundach tworzą się grupy drużyn
mających zero porażek (ozn. „0”), jedną porażkę (ozn. „-1”), dwie porażki (ozn. „-2”) . Rozstawienie
par w następnej rundzie jest zależne od wyników ostatniej. W ramach grup drużyn („0", „-1",…) są
dozwolone zamiany drużyn w skojarzonych schematem parach (dla uniknięcia powtórzeń gry z tym
samym przeciwnikiem).
8.Zasady organizacyjne:
a. wyniki i rozstawienie „kto z kim” do każdej rundy podaje przedstawiciel organizatora na
stronie internetowej OZBS w cyklu poniedziałek ogłoszenie rozstawienia, do niedzieli należy
rozegrać mecz i wynik podać niezwłocznie przedstawicielowi organizatora.
b. pierwsze rozstawienie losowe na podstawie podanej przez drużynę w zgłoszeniu liczby
naturalnej ze zbioru 1-100. Pary do gry będą stanowiły drużyny najniższa liczba z najwyższą
itd. W przypadku podania tej samej liczby w kolejnych zgłoszeniach dodawane będzie 0,1 do
liczby już zajętej.
c. runda zasadnicza – mecze 24 rozdaniowe ( 2 x 12 rozdań) ;
d. finał 3 x 12 rozdań; ( wyjątkowo może być rozegrany w realu na zasłonach – wówczas
planowana jest transmisja na BBO, zależne od zgody Zarządu W-M OZBS)
e. mecz zakłada gospodarz, czyli drużyna wymieniona na pierwszym miejscu w tabelce
f. wynik liczony tylko w IMP
g. w przypadku remisu o wyniku decyduje carry over w wysokości 0,1 IMP, które uzyskuje
drużyna o niższym średnim WK graczy grających w meczu ( Średnia WK dla drużyny to suma
WK grających w meczu podzielona przez liczbę graczy grających w meczu ). W przypadku
równego średniego WK należy w terminie rundy dograć 4 rozdania dogrywki i w przypadku
remisu po sprawdzeniu średniego WK startujących w drużynie doliczyć carry over. W
przypadku dalszego remisu operację powtarzamy do rozstrzygnięcia.
h. drużyny, które zaliczyły trzecią porażkę kończą udział w rozgrywkach.
i. w przypadku nieparzystej liczby teamów (np. 15) tzw. „bye” musi być jak najszybciej
wyeliminowany i w każdej rundzie (z pierwszych trzech) „bye” przypadnie najwyżej
sklasyfikowanej drużynie ( najwyższe średnie WK drużyny) w danej grupie.
9. Wyniki i składy grających zawodników każdego meczu muszą być bezzwłocznie przesłane przez
kapitanów obu drużyn na adres przedstawiciela organizatora (wroblewski.janusz@wp.pl).

10. Przedstawiciel organizatora będzie źródłem informacji o kontaktach do drużyn (przekażą mu je
przedstawiciele drużyn – mail do kapitana drużyny, nicki BBO i ewentualnie inne informacje).
11. PKL-e w cyklu rozgrywek zostaną przyznane zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS.
12. W rozgrywkach mają zastosowanie przepisy MPB, regulaminy PZBS oraz uchwały Zarządu W-M
OZBS w Olsztynie.
13. Kapitanowie drużyny uczestniczącej w meczu mają możliwość zgłoszenia organizatorowi w ciągu
24 godzin od rozegrania meczu rozdań wskazujących na stosowanie niedozwolonej pomocy przez
przeciwnika. Rozdania powyższe wraz z pozostałymi w meczu zostaną poddane analizie przez
powołany przez organizatora zespół brydżystów z naszego okręgu (jego skład zostanie podany po
zamknięciu zgłoszeń ). Zespół powyższy po rozmowie z zainteresowanymi stronami sporządzi
protokół i jest upoważniony w przypadku uznania za wysoce prawdopodobne korzystanie z
niedozwolonej pomocy do rekomendowania odsunięcia drużyny od dalszych rozgrywek bez zwrotu
wpisowego. Orzeczenia Zespołu nie podlegają trybowi odwoławczemu.
14. Wątpliwości organizacyjne rozstrzyga przedstawiciel organizatora, jego decyzje są ostateczne.
15. Interpretacja tego regulaminu należy do organizatora.
16. Z uwagi na okres urlopowy i prośby uczestników istnieje możliwość dopisania do składu
zawodników (powyżej sześciu osób w drużynie) w dowolnym momencie trwania zawodów, o ile
dopisywany zawodnik nie posiada większego wk niż średnia trzech osób z największym wk w
drużynie. Jeśli warunek ten zostanie spełniony, przed rozegraniem meczu należy uzyskać
potwierdzenie takiego zgłoszenia przez przedstawiciela organizatora ( informacja wówczas trafi do
kapitana przeciwnika) w danym meczu.
Ad.13 Skład zespołu Krzysztof Pikus, Mirosław Cichocki, Roman Kierznowski.

