Uchwała zarządu

Uchwała nr LB\01\10.2021
Przydział funkcji członkom zarządu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paweł Pietrażycki – prezes
Konrad Wójcik – skarbnik
Andrzej Łagosz – sekretarz, rzecznik prasowy
Marek Matwijewicz – sprawy dyscyplinarne
Stanisław Kotas – sprawy młodzieżowe
Przemysław Wojtczak – media społecznościowe, strona www
Ryszard Szkwarek – sprawy sędziowskie, zawodnicze, strona www

Paweł Pietrażycki
Prezes zarządu
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Uchwała LB\02\10.2021
Zarząd zatwierdza wysokość opłat w III lidze Lubuskiej na sezon 2021/22r.
Opłata startowa w III Lidze Lubuskiej wynosi: 700 zł
Opłata od drużyny wynosi: 150 zł

Opłaty należy wnieść na konto Lubuskiego Związku Brydża Sportowego.
Nr konta: BGŻ S.A. o/ Zielona Góra 68 2030 0045 1110 0000 0272 7200

Paweł Pietrażycki
Prezes zarządu
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Uchwała nr LB\03\10.2021

Zarząd zatwierdza regulamin rozgrywek III Ligi lubuskiej wraz z załącznikami na sezon
2021/22r.
Tekst jednolity regulaminu:

REGULAMIN
III Ligi Lubuskiej na sezon 2021/2022r.
1. Liga Lubuska (zwana dalej LL) składa się z drużyn reprezentujących kluby zrzeszone w
Okręgowych Związkach Brydża Sportowego wchodzących w skład Lubuskiego Związku Brydża
Sportowego. Tworzyć ją będą drużyny, które spadły z II Ligi, występujące w rozgrywkach
dotychczasowej III Ligi Lubuskiej oraz wyłonione drogą awansu z obu Lig Okręgowych
rozgrywanych na obszarze działania LZBS lub drużyn zaproszonych.
a) Wyszczególnione drużyny zobowiązane są w terminie do 10.11.2021 r. potwierdzić
uczestnictwo w LL telefonicznie lub mailowo (Ryszard Szkwarek: 795-925-841,
rysiekszkwarek@gmail.com) a najpóźniej do 13.11.2021r. dostarczyć pełne imienne
zgłoszenia do rozgrywek administratorowi systemu CEZAR oraz LZBS w jednej z
następujących form:
 pocztą elektroniczną na adres LZBS: lubuski.bridge.sekretariat@gmail.com
 pocztą tradycyjną na adres:
Lubuski Związek Brydża Sportowego
Al. Wojska Polskiego 46/9
65-077 Zielona Góra
 bezpośrednio sędziemu głównemu.
Niepodanie imiennego składu jest równoznaczne z wycofaniem się drużyny z LL i w
następstwie tego Zarząd, celem uzupełnienia składu Ligi Lubuskiej, uzyskuje prawo
dokooptowania do LL chętnej drużyny, według własnego uznania.
2. Rozgrywki drużyn zgłoszonych do DMP organizowanych przez LZBS odbywają się według zasad
określonych przez dokumenty stanowiące nierozłącznie uzupełniający się komplet:


„Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski wraz z jego odnośnikami



niniejszy Regulamin

3. Listę drużyn uprawnionych do gry w LL w sezonie 2021/22, harmonogram (terminarz i kalendarz),
schemat rozgrywek oraz najważniejsze szczegóły organizacyjno - sportowe zawiera komunikat
początkowy stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Na miejsce rozgrywek wyznacza się OW Karina Pszczew.
5. Wysokość opłat za udział drużyny w LL zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zarząd
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LZBS w przypadku nieuregulowania bieżących lub wcześniejszych zobowiązań może nie dopuścić
drużyny lub odsunąć ją (lub zawodnika) od uczestnictwa w Lidze w dowolnej fazie rozgrywek.
6. Drużyna w LL składa się z co najmniej 6 zawodników.
7. W rozgrywkach LL prowadzona będzie punktacja butler.
8. O miejscu drużyny w tabeli rozgrywek decyduje suma VP. W przypadku równej ilości VP o lokacie
decydować będą kolejno:

9.



wyniki bezpośrednich spotkań (w VP, przy remisie w IMP),



bilans IMP ze wszystkich meczów,

Pierwsza i Druga drużyna uzyskują tytuły Mistrza i Wicemistrza LL, a Mistrz awans do II Ligi.
Wicemistrz lub kolejna drużyna walczy w barażach o wejście do II ligi.

10. Z LL spada drużyna z miejsca ostatniego oraz tyle drużyn z miejsc końcowych, ile spadło z II Ligi (o
ile drużyny spadkowe przystąpią do rozgrywek w kolejnym sezonie).
11. Za udział w meczach zawodnicy otrzymają punkty klasyfikacyjne zgodnie z odpowiednimi
punktami aktualnego Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS oraz Regulaminu DMP.
12. Mecze w każdej kolejnej rundzie należy rozpoczynać zgodnie z ustalonym Harmonogramem.
Spóźnienie może skutkować karą w VP według regulaminu zawodów.
13. W przypadku poddania przez drużynę meczu walkowerem przegrywa ona mecz w stosunku
0:15VP. Drużyna wygrywająca walkowerem otrzymuje wynik zgodnie z § 61 RZBS PZBS. W
przypadku poddania przez drużynę walkowerem dwóch różnych meczów lub nie rozegrania
meczów z ostatniej kolejki drużyna zostaje zdegradowana do Ligi Okręgowej.
14. W wyjątkowych przypadkach losowych usprawiedliwiających w sposób udokumentowany
nieobecność drużyny na meczu lub jej spóźnienie organizator (Lubuski Związek Brydża
Sportowego) może nakazać rozegranie meczu w innym terminie, zaakceptowanym przez drużynę
przeciwną (organizacja i koszty obciążają drużynę, z której winy nie rozegrano meczu w
prawidłowym terminie).
15. Zarząd LZBS powołuje skład sędziowski (załącznik nr 3 do Regulaminu Ligi Lubuskiej). Sędzia
główny staje się odpowiedzialnym za zgodne z przepisami przeprowadzenie rozgrywek. Po
zakończeniu rozgrywek, zgodnie w Regulaminem Klasyfikacyjnym oraz Regulaminem DMP,
upoważniony operator CEZARA wprowadza zdobyte przez zawodników drużyn punkty
klasyfikacyjne.
16. Za wykroczenia przeciwko Przepisom MPB sędzia ma prawo nakładać kary proceduralne.
Szczególne naruszenie harmonogramu i ustaleń rozgrywek pociągnie za sobą automatyczne kary
ujęte w Ustaleniach Technicznych Ligi Lubuskiej (załącznik nr 3 do Regulaminu Ligi Lubuskiej).
17. Na salach gry obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu!!! W trakcie meczu w miejscu
rozgrywek obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania różnego rodzaju urządzeń
elektronicznych(telefon, tablet, komputer).
18. Prawo startu w LL mają wyłącznie zawodnicy, którzy do czasu rozpoczęcia meczu zostali
zgłoszeni do rozgrywek przez macierzyste kluby. Wystawienie do meczu zawodnika
nieuprawnionego powoduje walkower.
19. Jeżeli klub posiadający drużynę w LL posiada również drużynę w niższej lidze, to zawodnik
zgłoszony do niższej ligi, który wziął udział w więcej niż jednym zjeździe LL, traci prawo do gry w
lidze niższej. Jeżeli klub posiadający drużynę w LL posiada także drużynę w wyższej klasie
rozgrywkowej obowiązują ją postanowienia regulaminu tej klasy dotyczące przejścia zawodników
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pomiędzy drużynami. Niedopuszczalne jest uczestniczenie zawodnika w ciągu jednego sezonu w
rozgrywkach w barwach dwóch klubów, oraz w dwóch drużynach jednego klubu w tej samej
klasie rozgrywkowej.
20. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach w
nim nieuregulowanych ma Zarząd LZBS.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ligi Lubuskiej na sezon 2021/22r.

Komunikat Początkowy
do rozgrywek III Ligi Lubuskiej
w sezonie 2021/2022r.

 Postanowienia ogólne.
W III Lidze Lubuskiej, której organizatorem jest Lubuski Związek Brydża Sportowego
(LZBS), w sezonie 2021/22 wystartuje 14 drużyn wymienionych poniżej:
















ALMAR Zielona Góra
MOSiR II Kostrzyn nad Odrą
Steinpol Klub 17 WBZ Wędrzyn
MKS Sokół Żary
Spójnia Ośno Lubuskie
Dom Kultury – GSBS Góra
Ilanka Rzepin
UTW Gorzów Wlkp.
DOMARADZKI FIRST SELECTION LOGISTICS

CKR Wschowa
Cystersi Lubiąż
K.B.S „Dawid” Nowa Sól
SBS REBID Grodzisk Wielkopolski
Instalko SBS Międzyrzecz

 Terminarz rozgrywek
Zjazdy
(jeden zjazd zostanie przedłużony o 1 mecz)
I
(13-14.11.2021r. sobota i niedziela)
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II

(19-20.12.2021r. sobota i niedziela)

III

(______01.2020r. sobota i niedziela)

IV

(______02.2020r. sobota i niedziela)

V

(______03.2020r. sobota i niedziela)

 System Rozgrywek
Liga odbywa się na zasadach mecz (24 rozdania) i rewanż (24 rozdania), każda
drużyna rozegra 26 spotkań. Po zakończeniu najlepsza drużyna uzyska tytuł Mistrza LL
i awans do II Ligi, druga drużyna uzyska tytuł W-ce mistrza oraz prawo gry w barażu o
awans do drugiej Ligi. (w zależności od układu w innych woj.)
W przypadku baraku chęci gry w barażach prawo to otrzymuje kolejna drużyna.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Ligi Lubuskiej na sezon 2021/22

Opłaty
Opłatę startową oraz składki zawodnicze za udział w rozgrywkach należy wnieść na konto LZBS
BGŻ S.A. o/ Zielona Góra, nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0272 7200
Termin wniesienia opłaty startowej oraz składek zawodniczych za drużynę upływa
13 listopada 2021r.

Opłata startowa za drużynę w sezonie 2021/22 do III Ligi Lubuskiej wynosi 700 zł.
Składki zawodnicze na sezon 2021/22 wynoszą:

Opłata od drużyny odprowadzana do PZBS

150zł

Składka normalna 26 - 65 lat
160zł
do lat 20, czyli dla zawodników urodzonych w latach
2001 i młodszych
21–25 lat, czyli dla zawodników urodzonych w latach
1996–2000r.
66–70 lat, czyli dla zawodników urodzonych w latach
1951–1955

40zł
90zł
110zł

Uchwała zarządu
od 71 lat, czyli dla zawodników urodzonych w 1950
roku i starszych
zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS w
latach 2016-2020
zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS w
latach 2016-2019
członkowie honorowi PZBS

60zł
50zł
90zł
---------

Załącznik nr 3 do Regulaminu Ligi Lubuskiej na sezon 2021/22r.

Regulamin techniczny
Skład sędziowski:




Sędzia Główny – Grzegorz Pogodziński
Sędzia IT – Ryszard Szkwarek

Ustalenia techniczne:
1. W rozgrywkach III Ligi Lubuskiej z godnie z polityką systemową stosowanie systemów
wysoce sztucznych, ( System Żółty) powinno być zgłoszone przed rozpoczęciem rozgrywek.
Gracze stosujący system żółty zobowiązani są do posiadania karty konwencyjnej
https://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/610-polityka-systemowa
2.Kary za spóźnienia:







późnienie do 5 minut: ostrzeżenie odnotowane w wykazie kar (kolejne
spóźnienie zawodnika tej samej drużyny kara 0,5 VP)
spóźnienie 6 – 10 minut: kara 1VP
spóźnienie 11 – 15 minut: kara 2VP
spóźnienie powyżej 15 minut może skutkować:

a) dalszymi karami według zasady jak wyżej
b) przełożeniem meczu/segmentu (tylko w przypadku udowodnionej przyczyny losowej)
c) przyznaniem walkowera
3.Kary za opóźnienie zakończenia gry w segmencie:
po zgłoszeniach powolnej gry - kary (mogą być dzielone w proporcjach ustalonych przez sędziego
pomiędzy obie drużyny):
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 opóźnienie 5 minut: ostrzeżenie odnotowane w wykazie kar (kolejne opóźnienie




zawodnika tej samej drużyny kara 0,5VP)
opóźnienie 6-10 minut: kara 1VP
opóźnienie 11-15 minut: kara 2VP
opóźnienie powyżej 15 minut może skutkować:
 dalszymi karami według zasady jak wyżej
 zdjęciem jednego lub więcej rozdań, jeśli wolna gra w danym momencie w sposób
istotny zakłóca przebieg rozgrywek.

4. Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania


kara automatyczna w wysokości 2 VP.

5.Zabrania się blefowania na otwarciu (pierwsza i druga ręka)
6. Zakazuje się:




opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
palenia w miejscach niedozwolonych,
posiadania włączonego telefonu komórkowego i innych urządzeń komunikacyjnych (
tablet, komputer itp.)
 prowadzenia głośnych rozmów, wygłaszania komentarzy itp.
Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może skutkować wymierzeniem stosownych kar
porządkowych.

Paweł Pietrażycki
Prezes zarządu
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Uchwała LB\04\10.2021
Zarząd uchwala dofinansowanie wysokości 1000 zł do turniej pamięci kol. Janusza Łunisa podczas 3
lubuskiego mityngu brydżowego.
Paweł Pietrażycki
Prezes zarządu

