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Regulamin 

“Turniejów BridgeNet lokalny” organizowany przez Opolski Związek 
Brydża Sportowego reprezentowany przez Raciborskie Stowrzyszenie 

Brydżowe na platformie BBO. 
 

1. Turnieje maja charakter półotwarty, mogą w nim wziąć udział zawodnicy 
zrzeszeni w OZBS jak i w ościennych okręgach a nawet  i państw. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest  rejestracja na platformie BBO oraz na liście 
uczestników przez prowadzącego turnieje. 

3. Turnieje są płatne, rozgrywane na dystansie 14-21 rozdań w zależności 
od ilości uczestników, na rozdania generowane losowo rozgrywane 
różnymi systemami. 

4. ORGANIZATOR do prowadzenia turniejów wyznacza: PIOTR  BIELECKI : 
yzyh – tel. +48 606364567 i  ROMAN WĄCHAŁA: romek444 – tel. +48 
660754991. Do ORGANIZATORA należy zarejestrować zgłoszenia 
udziału w turniejach – NICKI – na dzień przed początkiem turnieju. Lista 
będzie uzupełniania w  czasie całego cyklu – zawodnik raz zgłoszony nie 
rejestruje się ponownie. 

5. Turnieje będą prowadzone w każdą środę z wykluczeniem świąt na 
platformie BBO w godz. 17(18) – 2030. 

6. PKL-e zostaną naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7. Organizator odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie turniejów w 

dobrej wierze i duchu szeroko rozumianej sportowej rywalizacji. 
         Wszelkie oznaki gry z wykorzystaniem niedozwolonych środków 

porozumiewania się w parze będą skutkowały natychmiastowym 
usunięciem takiej pary z turnieju z zakazem dalszego uczestnictwa w 5 
następnych turniejach. Przy powtórnym wykluczeniu nastąpi wykreślenie 
pary z następnych turniejów na stałe.  

8. Organizator określa własne zasady dopuszczenia zawodnika do turnieju 
bez podania przyczyn i decyzja w tym zakresie jest ostateczna. 

9. PZBS zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego turnieju z programu 
bez podania przyczyn, w tym do nie przyznania pkl-i, jeśli zostanie 
stwierdzone rażące naruszenie zasad, o których mowa w pkt. 7.  

ORGANIIZATOR 
 

Uzupełnienie 
1. Za każdy turniej wnosi się opłatę w wysokości  0,10BB$ za jedno 

rozdanie. 
2.  Zakup odbywa sie przez stronę https://www.bridgebase.com/ - 

zakładka “BB$” lub BridgeNet (jak zawodnik jest tam 
zarejstrowany). 

3. Szczegóły o godz. rozpoczęcia na stronie http://www.brydz-
raciborz.org/ 
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