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Poznańska Liga Brydżowa
Liga Okręgowa
Sezon 2021/22
Komunikat początkowy
I. Informacje ogólne
1. Organizatorem Poznańskiej Ligi Brydżowej (PLB) jest Poznański Klub Brydżowy (PKB) i UKBS
Dąbrówka (UKBS), wchodzący w skład Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS).

2. Niniejszy Komunikat początkowy zawiera szczegóły uzupełniające wobec obowiązujących
regulaminów, na podstawie których odbywają się rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski
organizowane pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego, a zwłaszcza
Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski oraz Regulaminu Rozgrywek Drużynowych w
Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego.

3. Uczestnikami PLB są zgłoszone do rozgrywek drużyny:
- Cybinka Poznań
- Cytrynka Poznań
- Czwarty Walet Poznań
- Dąbrówka Liceum Poznań
- Grunwald Poznań

- Inwit Poznań
- Kopernik Poznań
- Na Dobrej Poznań
- PKB Kontrakt Poznań
- Swing Team Poznań

4. Nadzór nad całością rozgrywek sprawują Marcin Bonawenturczak i Robert Ciesielski.

5. Zarządzanie rozgrywkami PLB przez organizatora, osoby nadzorujące i drużyny odbywać się
będzie na stronie internetowej brydz.pl

6. Opłatę startową w wysokości 400 PLN od drużyny należy wnieść za pośrednictwem strony
internetowej PKB brydz.pl zakładka Sklep lub na konto PKB.
Dane konta do wpłat:
Poznański Klub Brydżowy
69 1090 2590 0000 0001 4850 3136
W opisie przelewu prosimy wskazać nazwę drużyny oraz cel wpłaty (np. PKB Kontrakt – PLB).

II. System rozgrywek
7. Drużyny w PLB rywalizują w jednej, 10-cio zespołowej grupie. W ramach rozgrywek drużyny
rozegrają mecz i rewanż w systemie „każdy z każdym”. Drużyny rozgrywają mecze 24rozdaniowe podzielone na dwie połowy.

8. Wynik meczów obliczany jest w IMP z przeliczeniem na VP według algorytmu WBF skala
ułamkowa wprowadzonego w 2013 roku.

9. Termin rozgrywania meczów określa Harmonogram opublikowany na stronie PKB brydz.pl

10. Możliwe jest rozegrania meczu w terminie innym niż termin wskazany w harmonogramie
pod warunkiem zgody kapitanów obu drużyn i poinformowaniu o tym fakcie organizatora.

11. Bezpośredni awans do III Ligi organizowanej przez WZBS w kolejnym sezonie uzyska
zwycięska drużyna Klasyfikacji Końcowej PLB.

12. Niezwłocznie po rozegraniu meczu kapitanowie obu drużyn są zobowiązani do podania na
stronie internetowej brydz.pl wyniku meczu. W sytuacji, gdy tylko jeden z kapitanów dopełni
powyższego obowiązku, po upłynięciu czasu na rozegranie danej Rundy, wynik uznaje się za
ważny niezależnie od potwierdzenia go przez kapitana drugiej drużyny.

13. Aktualne wyniki i tabela PLB będą publikowane na stronie internetowej PKB brydz.pl

V. Postanowienia końcowe
14. Interpretacja regulaminu i podjęcie decyzji w przypadkach nieokreślonych należy do
Organizatora.

