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§1. Założenia ogólne 

1. W turnieju startują teamy 4-6-osobowe. 

2. W turnieju rozgrywa się mecze systemem board-a-match (BAM, punkt za rozdanie). 

Różnica zapisów o co najmniej 10 „daje punkt”. 

3. Turniej składa się z 3 faz: eliminacji, półfinałów i finałów. Teamy zachowują dorobek 

punktowy przez cały turniej. 

a. Eliminacje – rozgrywa się 6 meczów 5-rozdaniowych na dochodzenie bez 

powtórzeń: 

i. Rundy 1-3 w rozstawionych grupach; 

ii. Rundy 4-6 według wyników. 

b. Do półfinałów awansuje 8 najlepszych teamów po eliminacjach. 

c. Półfinały – rozgrywa się 7 meczów 5-rozdaniowych każdy z każdym. 

d. Do finałów awansują 4 najlepsze teamy po półfinałach. 

e. Finały – rozgrywa się 3 mecze 10-rozdaniowe każdy z każdym. 

4. Rozstawienie według wyników może być ustalane na podstawie wyników 

z opóźnieniem 1 rundy. 

5. Sposób rozegrania eliminacji może być modyfikowany przez sędziego głównego, gdy 

uzna to za konieczne. 

6. Błąd w rozstawieniu nie może być podstawą unieważnienia jakichkolwiek 

rozegranych meczów czy rozdań. 

 

§2. Kolejność drużyn 

1. O kolejności drużyn decydują kolejno: sumaryczna liczba punktów BAM, bilans 

wszystkich bezpośrednich spotkań (ale patrz pkt. 3 poniżej), liczba punktów BAM 

zdobytych w finałach, wynik bezpośredniego spotkania w finałach, liczba punktów 

BAM zdobytych w półfinałach, wynik bezpośredniego spotkania w półfinałach, 

sumaryczna liczba punktów BAM po rundzie przedostatniej (z dotychczas 

rozegranych), po trzeciej od końca itd. 

2. Jeśli postanowienia pkt. 1 nie rozstrzygają o kolejności: 

a. po finałach – miejsca zajęte są ex-aequo. 

b. na koniec eliminacji lub półfinałów na miejscach decydujących o awansie – 

rozgrywa się 2-rozdaniową dogrywkę w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

sędziego głównego. Jeżeli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, 

o kolejności decyduje losowanie. W przypadku więcej niż dwóch drużyn 

o nierozstrzygniętej kolejności sędzia główny ogłasza szczegółowe zasady 

dogrywki oraz rozstrzygania o kolejności po dogrywce. Niestawienie się przez 

drużynę na dogrywkę powoduje zajęcie niższego miejsca. 

c. w trakcie eliminacji – decyduje losowanie. 



3. Postanowienia pkt. 1 dotyczące bilansu (wyniku) bezpośrednich spotkań w przypadku 

rozstrzygania o kolejności więcej niż 2 teamów stosuje się wtedy, gdy jeden (lub 

więcej) z tych teamów wygrał lub przegrał w bilansie (wyniku) bezpośrednich spotkań 

ze wszystkimi pozostałymi z tych teamów. 

 

§3. Postanowienia końcowe 

1. Okres reklamacyjny eliminacji upływa pół godziny przed rozpoczęciem półfinałów, 

a w przypadku rozgrywania dogrywki – 15 minut po zakończeniu eliminacji. Okres 

reklamacyjny półfinałów upływa z końcem dnia, w którym rozgrywano półfinały, 

a w przypadku rozgrywania dogrywki – 15 minut po zakończeniu półfinałów. Okres 

reklamacyjny finałów upływa 30 minut po ogłoszeniu wyników. 

2. Wszystkie sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sędzia 

główny. Jego decyzje są ostateczne. 

 


