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Komunikat Początkowy  III Ligi Lubuskiej 
w sezonie 2022/2023r. 

 
 
1. Postanowienia ogólne. 
 
W III Lidze Lubuskiej, której organizatorem jest Lubuski Związek Brydża 
Sportowego (LZBS), w sezonie 2022/23 wystartuje 12 drużyn.  
 
2. Terminarz rozgrywek 

Zjazdy 
I (26-27. 11.2022r. sobota i niedziela) 
II  (07-08. 01. 2023r. sobota i niedziela) 
III  (18-19. 02. 2023r. sobota i niedziela) 
IV  (18-19. 03. 2023r. sobota i niedziela) 
V  (21-22. 04. 2023r. sobota i niedziela) 
 

3. System Rozgrywek 
 

Round Robin 11 meczów każdy  z każdym  
Podział tabeli na dwie części: 
 

Runda finałowa (1-6) 
Drużyny wyżej sytuowane w RR do końca rozgrywek otrzymają cary-over wysokości 20% 
różnicy z rundy round robin) 

 
Round Robin 5 meczów każdy  z każdym 
 
Runda finałowa (play-off) 

Pół finał  mecz 72 rozd.  
1 – 4  
2 – 3  
Mecz o miejsce 5 
4-5 
Drużyny z miejsc 5 – 6 grają  mecz ustalenie ostatecznego miejsca w rozgrywkach  

 
 

Finał i mecz o 3 miejsce 
Wygrane drużyny z półfinału grają finał  96 rozd. 
Przegrane drużyny z półfinału grają mecz o 3 miejsce  96 rozd. 
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O utrzymanie ( 7 – 12 ) 

Drużyny wyżej sytuowane w RR do końca rozgrywek otrzymają cary-over wysokości 
20% różnicy z rundy round robin) 

 
Round Robin 5 meczów każdy  z każdym ( po zakończeniu RR w fazie o 

utrzymanie odbędą się mecze ustalenie ostatecznego miejsca w rozgrywkach) 
 
Mecz o miejsca 72 rozd. 
7 – 8  
9 – 10  
11 – 12  
 
Po zakończeniu najlepsza drużyna uzyska tytuł Mistrza LL i awans do II Ligi, 
druga drużyna uzyska tytuł W-ce mistrza oraz (w zależności od układu w innych 
woj. ) prawo gry w barażu o awans do drugiej Ligi. 
W przypadku baraku chęci gry w barażach prawo to otrzymuje kolejna drużyna. 
 

Opłaty za Rozgrywki Ligowe: 
 

 W sezonie 2022/2023 r. opłata startowa do rozgrywek ligowych wynosi :  
850 zł – opłata LZBS 

 
 Opłata od drużyny 250zł – PZBS 
 
 Każda drużyna ma obowiązek mieć opłacone składki zawodnicze na sezon 
2021/2022r. oraz od roku 2023 na sezon2022/23r. 
Opłaty należy wnieść przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu 26.11.22.2022r. 
 
 
Wszystkie opłaty należy wnieść do Lubuskiego Związku Brydża Sportowego, 
 

Lubuski Związek Brydża Sportowego 
adres korespondencyjny: Al. Wojska Polskiego 46/9 65-077 Zielona Góra 
NIP: 927-18-12-128 REGON: 977995035 KRS: 0000110172 
Nr konta: BGŻ S.A. o/ Zielona Góra 68 2030 0045 1110 0000 0272 7200 
 
Wszystkie Drużyny chcące otrzymać fakturę za opłaty za ligę proszone są o przesłanie 
danych fakturowych na adres: lubuski.bridge.sekretariat@gmail.com 

 
 
 

Zarząd LZBS 


