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Kostrzyn nad Odrą”  KMP 2023 

Regulamin cyklu turniejów 
Korespondencyjnych Mistrzostw Polski  

Kostrzyn nad Odrą 2023r. 
          
          Część ogólna 

 
1. Fundacja „Brydż Kostrzyn nad Odrą” organizuje cykl  turniejów z serii 

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski zwanych  dalej: „KMP”, objętych 
łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla 
zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej 
(łącznej) 

2. Turnieje rozgrywane będą w każdy drugi i czwarty  poniedziałek miesiąca, 
w kawiarni Rampa (ul. Mickiewicza 1) 

3. 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. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w części ogólnej. 
5. W turniejach KMP obowiązują przepisy określone przez: 

Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017 ; Politykę systemową; regulamin 
zawodów oraz uregulowania szczegółowe ustalone przez organizatora. 

 
Część szczegółowa 

Punktacja Długofalowa 
1.  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 + 5 
 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 
 Kwalifikowana ilość turniejów do punktacji końcowej wynosi 18 ( co 
stanowi 75% wszystkich turniejów w cyklu.) 
 Zawodnikowi który rozegra większą ilość turniejów zaliczane będzie 
18najlepszych wyników. 
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Opłaty i Nagrody 

 
 W trakcie trwania cyklu tworzony jest fundusz na nagrody. 
 Wpisowe do turnieju z cyklu GP Kostrzyn 2023r. wynosi 15zł. od 
każdego zawodnika. 
 Z każdego turnieju pobierana będzie opłata za turniej KMP wysokości: 
 10 zł oplata od turnieju 
 10 zł zawodnik niezrzeszony 
 6 zł opłata normalna 
 3 zł opłata ulgowa  
20 zł fundacja Brydż Kostrzyn nad Odrą 
(opłata wliczona jest w wpisowe do turnieju) 

 
 Z każdego wpisowego odliczana jest kwota na punktację długofalową (po 
pomniejszeniu o opłaty turniejowe) wysokości 30zł, 20zł na obsługę 
turnieju reszta wpisowego przeznaczone jest na nagrody w danym turnieju. 

 
 

 Nagrody w cyklu KMP 2023r. 
 

 1 miejsce 180zł 
 2 miejsce 160 zł 
 3 miejsce 140 zł 

  2x Nagroda losowana 100 zł 
 

 

 

Prezes fundacji 

 „Brydż Kostrzyn nad Odrą” 

 


