
Regulamin cyklu turniejów  
GRAND PRIX Kostrzyn nad Odrą 2022r. 

 
Część ogólna  

1. Kostrzyńska Sekcja Brydża Sportowego organizuje rokrocznie cykl 13 
turniejów okręgowych pod nazwą „Grand Prix Kostrzyn”, objętych 
łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla 
zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej 
(łącznej) 
 

2. Turnieje rozgrywane będą w każdy 3 poniedziałek miesiąca, w 
restauracji Rampa (ul. Mickiewicza 1) 
 

3. Kalendarz Cyklu GP Kostrzyn 2022r. 
 

 
4. Turniej wielkanocny i turniej na zakończenie cyklu GP rozegrany 

zostanie ze zmniejszoną liczbą rozdań (max. 27 rozdania), w trakcie 
turnieju dla uczestników przewidziany jest skromny poczęstunek. 
 

5. 19.09.2022r. Rozegrany zostanie Turniej „Indywiduel”, Pamięci Kolegi 
Wiesława Sokołowskiego. W turnieju przewidziany jest  puchar 
przechodni ufundowany przez rodzinę Kolegi W. Sokołowskiego. 
Punkty długofalowe z tego turnieju będą naliczane według klucza 
umieszczonego w części szczegółowej regulaminu. Turniej „Indywiduel” 

Lp. Miesiąc Data Nazwa 
1. Styczeń 17 – 01 – 2022   Rozpoczęcie cyklu 
2. Luty 21 – 02 – 2022  
3. Marzec 21 – 03 – 2022  Turnie z okazji Dnia Kobiet 
4. Kwiecień 11 – 04 – 2022 Turniej wielkanocny 2019 
5. Maj 16 – 05 – 2022  
6. Czerwiec 20 – 06 – 2022   
7. Lipiec 18 – 07 – 2022   
8. Sierpień 22 – 08 – 2022  
9. Wrzesień 19 – 09 – 2022  Mem. Imienia Wiesław Sokołowskiego 
10. Październik 23 – 10 – 2022  GP LZBS Złoty Liść Jesieni 
11. Październik 24 – 10 – 2022  
12. Listopad 21 – 11 – 2022 Mem. Imienia Ryszarda Borodziuk 
13. Grudzień 19 – 12 – 2022  Zakończenie cyklu GP Kostrzyn 2019 



zostanie rozegrany tylko przy spełnieniu odpowiednich warunków (12, 
16, 24 pary),w innej sytuacji zostanie rozegrany turniej na Impy. 

 
6. 23.10. 2022r. Rozegrany zostanie turniej GP LZBS „44. Złoty Liść 

Jesieni”. Punkty długofalowe z tego turnieju będą naliczane według 
klucza umieszczonego w części szczegółowej regulaminu. 

 
7. 21.11.2022r. Rozegrany zostanie Turniej Pamięci Kolegi Ryszarda 

Borodziuk. W turnieju przewidziany jest  Puchar przechodni oraz 
nagrody dodatkowe ufundowane przez rodzinę Kolegi R. Borodziuk. 
Punkty długofalowe z tego turnieju będą naliczane według klucza 
umieszczonego w części szczegółowej regulaminu. 

 
8. Turnieje z cyklu GP rozgrywane będą na powielonych kartach, 

maksymalnie 30 rozdań w systemie porównawczym „Bridgespider” 
bridgespider.com 

 
9. Celem imprezy jest popularyzacja brydża w okręgu lubuskim i 

zwiększenie integracji środowiska brydżowego. Cykl staje się też okazją 
dla szerokiej brydżowej społeczności lokalnej do rywalizacji przy 
stolikach brydżowych. 
 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w części 
ogólnej. 

 
11.  W turniejach cyklu GP Kostrzyn obowiązują przepisy określone przez: 
 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017 ; Politykę systemową; regulamin 

zawodów oraz uregulowania szczegółowe ustalone przez organizatorów, o ile 
nie stoją w sprzeczności z niniejszym regulaminem. 

 
Część szczegółowa 

Punktacja Długofalowa 
 
12. W każdym turnieju przyznawane będą punkty długofalowe zwane dalej 

PDF, dla wszystkich uczestników według następującego klucza: 
 za zajęcie   I  miejsca ilość punktów PDF = (ilość par )*2 + 3 
 za zajęcie  II  miejsca ilość punktów PDF = (ilość par )*2 
 za zajęcie III miejsca ilość punktów PDF = (ilość par )*2 - 3  
 za zajęcie IV miejsca ilość punktów PDF = (ilość par )*2 - 6  
 za każde następne miejsce ilość punktów PDF maleje  o  2 

 



13. Punkty długofalowe naliczane będą tylko zawodnikom, którzy do 
turnieju Złoty Liść Jesieni rozegrali co najmniej cztery turniej cyklu, 
według klucza przyjętego w punkcie powyżej. Dodatkowo dla 8 
najlepszych par zostaną dodane extra PDFy: 

 I  najlepsza para 16 PDF 
 II najlepsza para 14 PDF 
 III  najlepsza para 12 PDF 
 IV  najlepsza para 10 PDF 
 V najlepsza para  8 PDF 
 VI  najlepsza para  6 PDF 
 VII najlepsza para  4 PDF 
 VIII najlepsza para  2 PDF 

 
 

14. W memoriale W. Sokołowskiego punkty PDF przyznawane będą zgodnie 
z punktem 11 Regulaminu oraz dodatkowe punkty PDF 

 I  najlepszy zawodnik zawodniczka 10 PDF 
 II najlepszy zawodnik zawodniczka  8 PDF 
 III  najlepszy zawodnik zawodniczka  6 PDF 
 IV najlepszy zawodnik zawodniczka  4 PDF 
 V najlepszy zawodnik zawodniczka  2 PDF 

 
15. W memoriale R. Borodziuka punkty PDF przyznawane będą zgodnie z 

punktem 11 Regulaminu oraz dodatkowe punkty PDF 
 I   najlepsza para 10 PDF 
 II najlepsza para  8 PDF 
 III  najlepsza para  6 PDF 
 IV najlepsza para  4 PDF 
 V najlepsza para  2 PDF 

 
 

16. Kwalifikowana ilość turniejów do punktacji końcowej wynosi 9 (co 
stanowi 70% wszystkich turniejów w cyklu.) 
 

17. Zawodnikowi który rozegra większą ilość turniejów zaliczane będzie 9 
najlepszych wyników. 
 

18.  W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji łącznej, decydować 
będzie kolejno:  
 



 Wyższa lokata w turnieju „Złoty Liść Jesieni” 
 Wyższa lokata w turnieju „Indywiduel” 

 

 
 

Opłaty i Nagrody 
 

1. W trakcie trwania cyklu tworzony jest fundusz na nagrody. 
 

2. Wpisowe do turnieju z cyklu GP Kostrzyn 2022r. wynosi 10zł. Od 
każdego zawodnika. 
 

3. Z każdego turnieju pobierana będzie opłata za punkty pkl do pajączka 
wysokości 65 groszy od każdego zawodnika(opłata wliczona jest w 
wpisowe do turnieju) 

 
4. Z każdego wpisowego odliczana jest kwota na Kostrzyńską sekcję Brydża 

Sportowego wysokości 40zł (powyżej 10 par), 50% reszty wpisowego 
przeznaczone jest na fundusz długofalowy (nie mniej jednak niż 100zł), a 
pozostałe 50% na nagrody w danym turnieju. 

 
5. Nagrody w cyklu GP Kostrzyn 2022r. podzielone zostaną na dwie grupy. 

 

 Nagrody główne   80%  funduszu 
 Nagrody specjalne  20%  funduszu 

Nagrody główne : 
 I  Miejsce 27% puli nagród głównych 
 II  Miejsce 22% puli nagród głównych 
 III  Miejsce 17% puli nagród głównych 
 IV  Miejsce 13% puli nagród głównych 
 V  Miejsce 11% puli nagród głównych 
 VI  Miejsce   9% puli nagród głównych 

(w zaokrągleniu do całości) 
 
Nagrody specjalne : 

 Pierwszy najlepszy zawodnik lub zawodniczka którego WK jest 
mniejsze bądź równe 3. 

30% puli nagród specjalnych 
 



 Drugi najlepszy zawodnik lub zawodniczka którego WK jest mniejsze 
bądź równe 3. 

23% puli nagród specjalnych 
 

 Trzeci najlepszy zawodnik lub zawodniczka którego WK jest mniejsze 
bądź równe 3. 

17% puli nagród specjalnych 
 

 Nagroda dla najstarszego zawodnika 
 
10% puli nagród specjalnych 

 
 

 Nagroda dla najlepszej zawodniczki 
 

10% puli nagród specjalnych 
 
 

 
 Najlepszy zawodnik lub zawodniczka, który rozegrał minimum 6 

turniejów w cyklu (co stanowi 50% wszystkich turniejów w cyklu.) 
 

10% puli nagród specjalnych 


