
Regulamin rozgrywek IV – ligi zielonogórskiej (d. liga 

okręgowa) w sezonie 2016 – 2017 

  

1. IV – liga zielonogórska (zwana dalej IV- lz) składa się z 6 drużyn:  

 

1. ADWOKAT Żary 

2. CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa 

3. GKS FADOM 2 Nowogród Bobrzański 

4. KB WIST Szprotawa 

5. KS SM GRYMAS 3 Zielona Góra 

6. ŻDK LUNA Żary 

 

2. W IV- lz rozgrywamy mecze 24 rozdaniowe (2x12 - rozdania 1-12 i 13-24) wg 
nowej (dyskretnej) tabeli http://www.pzbs.pl/sedziowie/vp/ obowiązującej 
od sezonu 2013 – 2014 patrz. pkt.17;  

3. W rundzie zasadniczej, drużyny rozgrywają każdy z każdym (kzk) mecz i rewanż 
(10 meczów);  

4. W przypadku oddania przez drużynę walkoweru, mają zastosowanie przepisy 
Regulamin zawodów brydża sportowego - Polski Związek Brydża ... 2005 § 61. 
Walkower (str. 26); 

5. Po rozegraniu rundy zasadniczej, drużyny rozgrywają mecze (mecz) rundy 
finałowej; 

6. Zwycięzca rundy zasadniczej (I miejsce) rozgrywa mecz i rewanż (2 x 24 = 48 
rozdań) o tytuł Mistrza IV-ligi z drużyną z II miejsca. Drużyna, która zwyciężyła w 
fazie zasadniczej otrzymuje carry over 10% rozdań (5 IMP);  

7. Drużyny z miejsc 3-4 i 5-6 rozgrywają mecz (1 x 24) o ustalenie ostatecznej 
kolejności w lidze. Drużyna, która była wyżej w fazie zasadniczej otrzymuje carry 
over 10% rozdań (2 IMP);  

8. Gospodarzem meczów (meczu) finałowych jest drużyna, która po rundzie 
zasadniczej zdobyła więcej punktów zwycięskich VP (przy równej ilości decyduje 
bilans punktów meczowych PM); 

9. Drużyna z niższego miejsca (w parze) może odstąpić od rozegrania meczu 
finałowego, zajmując miejsce takie, jakie miała po rozegraniu rundy rewanżowej;  

10. Zwycięzca finału uzyskuje tytuł Mistrza IV- ligi zielonogórskiej awans do Ligi 
Lubuskiej. Wicemistrz uzyskuje prawo do ewentualnego barażu o wejście do Ligi 
Lubuskiej;  

11. Za udział w meczach zawodnicy otrzymają punkty klasyfikacyjne zgodnie z 
obowiązującym Regulaminem Klasyfikacyjnym z 2014 r. Zawodnicy drużyn, które 
po zakończeniu rozgrywek zajęły 1-2 miejsce, otrzymują pełną pulę PKL tylko w 
przypadku rozegrania co najmniej 50 % rozdań w 12 meczach, a z miejsc 3-4 i 5-
6 w 11 meczach;  
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12. Niedopuszczalne jest przekładanie meczów bez uzasadnienia na czas późniejszy 
niż został on określony w terminarzu, bądź uzgodniony przez kaptanów 
zainteresowanych drużyn. Szczególnie dotyczy to meczów w ostatniej kolejce 
spotkań;  

13. Gospodarz zawodów obowiązany jest dostarczyć dokumentację meczową pocztą 
elektroniczną (skan protokołu) w terminie do 7 dni od daty rozegrania meczu 
na adres: romanrys51@gmail.com oraz przekazać wynik meczu organizatorowi 
rozgrywek z ramienia OZBS Z. Góra kol. Romanowi Rysiowi (tel. kom. 606 
963 786, tel. dom. [68] 363 90 15) w ciągu 48 godzin;  

14. Obowiązki sędziego podczas meczu pełnią kapitanowie drużyn. Oni też 
zobowiązani są podpisać wypełnione protokoły meczu. W przypadku 
niemożliwości rozstrzygnięcia sporu w trakcie meczu, należy przekazać sprawę 
do rozstrzygnięcia przez Wydział Gier i Klasyfikacji OZBS Zielona Góra;  

15. Drużyna może odmówić gry przeciwko zawodnikowi będącemu w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku niemożliwości dokonania 
zmiany następuje walkower;  

16. W trakcie meczu w miejscu rozgrywek obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 
tytoniu;  

17. Prawo startu w IV- lz mają wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do 
drużyny i figurują w ewidencji CEZAR-a;   

18. Tabela przeliczeniowa VP dla 20 rozdań, wg nowej skali Komunikat WG - Liga  

  

1. PKL ZA ROZGRYWKI W IV LIDZE ZIELONOGÓRSKIEJ  

  

Zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym:  

9.4. Punkty otrzymują wszyscy zawodnicy, którzy grali w przewidzianych 
regulaminem rozgrywek meczach drużyny w danym sezonie.  

9.4.1. Zawodnicy, którzy rozegrali wymagane minimum WM (50%) rozdań 
rozegranych przez drużynę w sezonie (bez walkowerów), otrzymują 100% 
premii.  

9.4.2.Pozostali otrzymują PKL zgodnie ze wzorem:  

 

( RR / WM ) × PP gdzie:  

RR - liczba rozegranych rozdań (bez walkowerów),  

WM - wymagane minimum rozdań do pełnej premii,  

PP - liczba PKL pełnej premii za dane miejsce.  
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