
 

 

REGULAMIN 

BRYDŻA SPORTOWEGO 

 

Organizator 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki „START” w Radłowie 

Stowarzyszenie LGD „KWARTET NA PRZEDGÓRZU” 

Zespół Szkół w Radłowie’ 

Termin i miejsce. 

Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami odbędzie się w 25 marcu 2019 roku o godzinie 

16.00,  na hali sportowej Zespołu Szkół w Radłowie. 

Cel 

Popularyzacja brydża sportowego wśród mieszkańców gmin działających na terenie LGD 

„Kwartet na Przedgórzu. 

Aktywizacja społeczności lokalnej mieszkańców w życiu sportowym 

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz promowanie aktywnych form spędzenia wolnego 

czasu i zdrowego stylu życia 

Uczestnictwo 

W otwartym turnieju brydża sportowego prawo startu mają mieszkańcy gmin działających na 

terenie LGD „Kwartet na Przedgórzu. 

Mieszkańcy Powiatów: Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów. 

Wszyscy chętni, którzy w wyznaczonym terminie zgłoszą się do turnieju. 

Sposób przeprowadzenia zawodów. 

1. Zawody brydża sportowego (sesja, runda) rozpoczynają się z chwilą, gdy sędzia zarządzi 

rozpoczęcie gry. Od tego momentu liczony jest czas danych zawodów (sesji, rundy). 



2. Obowiązują następujące limity czasu, przeznaczonego na rozegranie jednego rozdania: 

a) bez użycia kaset licytacyjnych i zasłon stolikowych – 7 minut, 

b) przy stosowaniu kaset licytacyjnych – 7½ minuty, 

c) przy stosowaniu zasłon – 8½ minuty. 

3. Czas przeznaczony na rozegranie rundy (sesji) określa się za pomocą iloczynu czasu 

przeznaczonego na jedno rozdanie i liczby rozdań rozgrywanych w danej rundzie (sesji). 

4. Czas na rozegranie rundy, sesji może być korygowany przez sędziego w zależności od 

potrzeb i sytuacji. 

5. W ramach limitu czasu przeznaczonego na rozdanie zawodnicy obowiązani są: 

a) przeliczyć karty przed ich obejrzeniem, 

b) rozegrać rozdanie, 

c) dokonać zapisu w formie pisemnej lub elektronicznej, 

d) sprawdzić zgodności kart z protokołem (o ile jest taka możliwość), 

e). W skład zespołu sędziowskiego wchodzi (w zależności od potrzeb i rodzaju zawodów): 

sędzia główny i jego zastępca oraz centrum komputerowe. 

Po rozegraniu rozdania dokonuje się zapisu uzyskanego rezultatu, wypełniając 

odpowiednie rubryki protokołu 

Wszyscy uczestnicy grający przy danym stoliku są odpowiedzialni za prawidłowość zapisów 

Nagrody 

Za zajęcie od I do VI miejsca wręczone zostaną puchary oraz dyplomy. 

Za zajęcie od I do VI  miejsca wręczone zostaną nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 

sportowego. 

Dla uczestników zawodów przewiduje się poczęstunek w postaci stołu szwedzkiego. 

                                                                                                      ORGANIZATOR 


