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Poznańska Liga Okręgowa
Sezon 2020/21
Komunikat początkowy

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem Poznańskiej Ligi Okręgowej (PLO) jest Poznańska Asocjacja Brydżowa (PAB)
wchodząca w skład Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS).

2. Niniejszy Komunikat początkowy zawiera szczegóły uzupełniające wobec obowiązujących
regulaminów, na podstawie których odbywają się rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski
organizowane pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego, a zwłaszcza
Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski oraz:
- Międzynarodowego Prawa Brydżowego
- Polityki systemowej PZBS
- Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego PZBS
- Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS
- Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS
- Zasady Alertowania PZBS

3. Uczestnikami ligi są zgłoszone do rozgrywek drużyny:
- BIG Brydż Poznań
- Brydżgada Poznań
- Cybinka Poznań
- Czwarty Walet Poznań
- Dąbrówka Adept Poznań
- Dąbrówka VII LO Poznań
- DK Stokrotka Poznań

- Impas Poznań
- IOR II Poznań
- IOR III Poznań
- Janusze Brydża Poznań
- Na Dobrej Poznań
- Nexus Kontrakt Poznań
- OOK Oborniki
- Reversal Poznań
- Stowarzyszenie REBIB Grodziska Wlkp.
- Swing Team Poznań
- Wełna Skoki
Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach otrzymują punkty klasyfikacyjne PKL
przyznane w zależności od zajętego miejsca w Klasyfikacji Końcowej PLO, obliczone zgodnie z
Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS.

4. Prawo gry w drużynie zgłoszonej do rozgrywek PLO organizowanej w ramach Drużynowych
Mistrzostw Polski mają zawodnicy:
 zgłoszeni (tj. ujęci w ewidencji CEZAR-a) do rozgrywek danego sezonu w danej drużynie;
 z opłaconą przed pierwszym udziałem w meczu bieżącego sezonu składką zawodniczą PZBS
za rok 2021.

5. Nadzór nad całością rozgrywek sprawują Marcin Bonawenturczak i Robert Ciesielski.

6. Zarządzanie rozgrywkami PLO przez organizatora, osoby nadzorujące i drużyny odbywać się
będzie na stronie internetowej e-pab.pl.

7. Opłatę startową w wysokości 550 PLN od drużyny należy wnieść na konto PAB.
Dane konta do wpłat:
Poznańska Asocjacja Brydżowa
85 2130 0004 2001 0236 1012 0001
W opisie przelewu prosimy wskazać nazwę drużyny oraz cel wpłaty (np. Nexus Kontrakt – PLO).

II. System rozgrywek
8. Rozgrywki PLO składają się z dwóch Etapów. Każdy Etap każda drużyna rozpoczyna z zerową
liczbą VP i zerowym bilansem impów. Wyniki meczów w VP obliczane wg skali „ciągłej” dla 24
rozdań.

9. W ramach I Etapu wszystkie drużyny rywalizują w jednej, 18-sto zespołowej grupie, w której
rozegrają mecze w systemie „każdy z każdym” (bez rewanżu).

10. Mecze w ramach I Etapu odbywają się online na platformie internetowej BBO lub (za
obopólną zgoda drużyn) w realu według Harmonogramu stanowiącego załącznik do
niniejszego Komunikatu początkowego oraz opublikowanego na stronie e-pab.pl

11. Do II Etapu awansuje sześć najwyżej sklasyfikowanych drużyn w Tabeli Końcowej I Etapu.
Drużyny w II Etapie rywalizować będą w realu w systemie „każdy z każdym” (bez rewanżu).

12. W II Etapie rozgrywek rywalizacja odbywać się będzie z uwzględnieniem handicapu
wyrażonego w impach i dodanego (uwzględnionego) do końcowego wyniku każdego z meczów
rozegranego w II Etapie. Handicap przysługuje drużynie, która wygrała bezpośredni mecz
rozegrany w I Etapie między zainteresowanymi stronami i zostanie obliczony według
następującego klucza:
- w przypadku, jeśli handicap przysługuje drużynie, która została sklasyfikowana wyżej w Tabeli
Końcowej I Etapu, będzie on wynosił 30% salda impów uzyskanych przez zainteresowane
drużyny w meczu bezpośrednim rozegranym w ramach I Etapu;
- w przypadku, jeśli handicap przysługuje drużynie, która została sklasyfikowana niżej w Tabeli
Końcowej I Etapu, będzie on wynosił 20% salda impów uzyskanych przez zainteresowane
drużyny w meczu bezpośrednim rozegranym w ramach I Etapu.
Wysokość handicapu zaokrąglona zostanie do liczby całkowitej według zasady, że zaokrąglając
liczbę patrzymy na pierwszą cyfrę, która stoi po przecinku i jeśli mamy cyfrę od 0 do 4 wtedy
zaokrąglamy do dołu, jeśli od 5 do 9 wtedy zaokrąglamy do góry, do najbliższej liczby
całkowitej.

13. Na podstawie wyników I i II Etapu zostanie sporządzona Klasyfikacja Końcowa PLO. O
zajęciu miejsc od 7 do 18 decydować będzie Tabela Końcowa I Etapu, natomiast o zajęciu
miejsc od 1 do 6 decydować będzie Tabela Końcowa II Etapu.

14. Bezpośredni awans do III Ligi organizowanej przez WZBS w kolejnym sezonie uzyskają dwie
najwyżej sklasyfikowane drużyny Klasyfikacji Końcowej PLO. Drużyna, która zajęła trzecie
miejsce w Klasyfikacji Końcowej PLO uzyska prawo gry w barażu z drużyną z III Ligi o awans do
III Ligi.
15. Miejsce, termin i harmonogram rozegrania II Etapu zostanie opublikowany po zakończeniu
rozgrywek I Etapu.
16. Klasyfikacja Końcowa PLO zostanie sporządzona według następujących zasad:
Klasyfikacja Końcowa PLO sezon 2020/21
1. 1 miejsce II Etap Tabela Końcowa
2. 2 miejsce II Etap Tabela Końcowa
3. 3 miejsce II Etap Tabela Końcowa
4. 4 miejsce II Etap Tabela Końcowa
5. 5 miejsce II Etap Tabela Końcowa
6. 6 miejsce II Etap Tabela Końcowa
7. 7 miejsce I Etap Tabela Końcowa
8. 8 miejsce I Etap Tabela Końcowa
9. 9 miejsce I Etap Tabela Końcowa
10. 10 miejsce I Etap Tabela Końcowa
11. 11 miejsce I Etap Tabela Końcowa
12. 12 miejsce I Etap Tabela Końcowa
13. 13 miejsce I Etap Tabela Końcowa
14. 14 miejsce I Etap Tabela Końcowa
15. 15 miejsce I Etap Tabela Końcowa
16. 16 miejsce I Etap Tabela Końcowa
17. 17 miejsce I Etap Tabela Końcowa
18. 18 miejsce I Etap Tabela Końcowa

III. Przebieg i ustawienie opcji meczu
17. Wszystkie mecze rozgrywane w ramach I Etapu PLO na platformie BridgeBase Online
powinny być zakładane z następującymi Opcjami:
a. Zezwól na kibicowanie - brak zgody na kibicowanie;
b. Zezwól na rozmowę kibiców z graczami - brak zgodny na dialog kibiców z graczami;
c. Włącz Undo - zgodna na cofanie zagrania lub odzywki w sytuacjach oczywistego „misklika”;
d. Barometr – bez barometru.

18. Mecze w ramach PLO trwają 24 rozdania i są rozgrywane w formule 2x12 rozdań. W
przerwie meczu dozwolone jest dokonanie dowolnej liczby zmian zawodników.

19. Spory „stolikowe” w sprawie rozdań w trakcie rozgrywanego meczu online rozstrzygają
kapitanowie obu drużyn lub osoby pełniące tą funkcję w czasie trwania meczu, w sytuacji
braku kapitana.
20. Opiekę nad rozgrywkami II Etapu pełnić będzie wyznaczony przez Organizatora sędzia.
IV. Zasady organizacyjne
21. Kapitanowie drużyn w porozumieniu ustalają terminy meczów w przedziale czasowym
wyznaczonym w Harmonogramie dla I Etapu PLO. Inicjatorem kontaktu powinien być
gospodarz meczu (drużyna wymieniona na pierwszym miejscu w harmonogramie). Dane
kontaktowe do kapitanów drużyn, tj. adres mailowy oraz numer telefonu, będą widoczne na
stronie internetowej e-pab.pl

22. Obie połówki meczu zakłada przedstawiciel drużyny gospodarzy, chyba że drużyny zgodnie
postanowią inaczej. Przedstawiciel drużyny gości (nie zakładającej meczu) jest zobowiązany
wysłać do przedstawiciela drużyny gospodarzy, z wyprzedzeniem przynajmniej
dwugodzinnym w stosunku do terminu rozpoczęcia meczu, zestaw „nicków” internetowych
graczy biorących udział w meczu.

23. Niezwłocznie po rozegraniu meczu kapitanowie obu drużyn są zobowiązani do podania na
stronie internetowej e-pab.pl wyniku meczu oraz załączenie pliku z zapisem gry na BBO. W
sytuacji, gdy tylko jeden z kapitanów dopełni powyższego obowiązku, po upłynięciu czasu na
rozegranie danej Rundy, wynik uznaje się za ważny niezależnie od potwierdzenia go przez
kapitana drugiej drużyny.

24. Aktualne wyniki i tabele PLO będą publikowane na stronie internetowej e-pab.pl.

V. Postanowienia końcowe
25. Interpretacja regulaminu i podjęcie decyzji w przypadkach nieokreślonych należy do
Organizatora.

