
Regulamin Wielkopolskiego Indywiduela (z załącznikiem) 

na platformie BridgeBaseOnline 

1. Wielkopolskie turnieje indywidualne organizowane są przez Wielkopolski Związek 

Brydża Sportowego oraz przez Poznańską Asocjację Brydżową w ramach akcji 

„Zagrajmy razem”. Turnieje indywidualne są „jak stworzone” dla Internetu . 

2. Turnieje będą rozegrane na BBO o godzinie 16:45 w dwie soboty:  

6 i 20 czerwca. 

3. Liczba rozdań w turnieju – 20-21, zapis maksymalny, obowiązują wszystkie zasady 

turniejów na BBO, w tym między innymi: 

a) osobista rejestracja każdego zawodnika, 

b) kasowanie rozdania, jeśli do końca rundy pozostało mniej, niż 4 minuty, 

c) możliwość dopuszczania zastępców, w razie kłopotów z połączeniem, 

d) niealertowanie żadnych odzywek, z wyjątkiem opisanym w punkcie 5. 

4. Warunki uczestnictwa:  

a) zawodnik musi być członkiem Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego lub 

osobą zamieszkałą w Wielkopolsce i mieć opłaconą składkę na 2020 rok,  

b) zawodnik jest zarejestrowanym członkiem klubu BridgeNET 

https://www.bridgenet.pl/pl/rejestracja.html  

Rejestracja i uczestnictwo w klubie BridgeNET jest bezpłatne (płatne są turnieje 

w BridgeNET, ale nie dotyczą naszych turniejów).  

c) turniej jest bezpłatny, 

d) zawodnicy zgłoszeni do wielkopolskich wtorków i sobót nie muszą się ponownie 

rejestrować, 

e) inni, niż powyżej, zawodnicy zgłaszają akces wzięcia udziału wysyłając imię, 

nazwisko, PID, nick BBO na adres e-mailowy slawek@latala.pl lub sms na 

numer 501 162 924; te dane muszą widnieć w profilu zawodnika na BBO,  

f) do turnieju zawodnik rejestruje się na platformie BBO; turniej będzie miał 

nazwę Wielkopolski Indywiduel, 

5. W turnieju stosuje się jeden, prosty, dość uniwersalny system licytacyjny będący 

załącznikiem dołączonym poniżej do niniejszego regulaminu.  

Jeśli w rundzie spotka się znana sobie para stosującą odmienne rozwiązania 

licytacyjne musi o tym fakcie powiadomić przeciwników przed rozpoczęciem rundy 

oraz każdy zawodnik z tej musi alertować wszystkie swoje odzywki wymagające 

alertu zgodnie z zasadami obowiązującymi na BBO. 

6. Sędziuje Sławek Latała (juror1). 

7. Wszelkie wątpliwości w trakcie turnieju rozstrzyga sędzia, a jego decyzje są 

ostateczne. 

8. Interpretacja tego regulaminu należy do Zarządu Wielkopolskiego ZBS. 

 

Marian Wierszycki 

 

Prezes Wlkp. ZBS 
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ZAŁĄCZNIK. 
System licytacji do Wielkopolskiego Indywiduela 

 

 1 - 12-14 na równym; 15+ na treflach, 18+ dowolny 

 1 0-6; 7-11 młodsze + starszy singleton; 16+ 4333, 4432 (bez starszych czwórek) 

 1/ 7+PC 4+/ 

 2/ naturalne 5+ forsuje na 1 okrążenie 

 2/ naturalne 6+ forsuje do końcówki 

 1BA 7-10 4333, 4432, 5332 bez starszych czwórek 

 2BA 11-12 jw. 

 3BA 13-15 jw. 

 3/ 10-12, dobra szóstka  
Odwrotka: 44-55 

Magister 1-1/-1/BA-2 

 2 dół (dokładnie 2/); 2BA góra dokładnie 2/ 

 ten sam starszy – dół 3 karty, drugi starszy – góra 3 karty 

 1 - 12-17 na piątce lub 4441; 12-14 4 i 5  

 2 - 2/ 15-17 rewers 

 uwaga: wyjątek 2 - 2BA 12-14 4441 singleton   

 1/1 - 12-17 na piątce 

 2 2+ trefle, GF 

 2/ 5+, GF 

 2BA inwit z fitem; skład zrównoważony 

 3// inwit, kolor + fit 

 1BA – 15-17, dopuszczalna słaba starsza piątka lub młodsza szóstka, ale wówczas bez pustych dubli 

 2 stayman, obiecuje starszą czwórkę 

 2///3 - jednoznaczne transfery 

 2BA inwit 

 2 - precision 11-14 6+ lub 5+ i starsza czwórka 

 2 pytanie 

o 2/ licytowana 4 
o 2BA 6 trefli bez singletona 

o 3 6 trefli z singletonem 

 po każdej odpowiedzi nowy kolor forsuje 

 2 mini-multi - / 6+ w sile 5-10 

 2 5+5+ -  i inny w sile 5-10 

 2 5+5+ -  i młodszy w sile 5-10 

 2BA – dwukolorówka na młodszych 

 3x/4x naturalne bloki w oparciu o prawo 4-3-2 (w korzystnych na -4, w równych na -3, w niekorzystnych na -
2) 

 Blackwood na 102 + dama atu + króle (jeśli pokazujemy damę atu) 

 Generalne zasady 

 po naturalnym otwarciu pojedynczy przeskok – kolor + fit 

 podwójny przeskok – splinter 

 nowy kolor na wysokości 2 – nie forsuje 

 nowy kolor na wysokości 1 i 3 – forsuje 

 Licytacja po interwencji 

 podniesienie koloru partnera może być słabsze  

 podniesienie koloru przeciwnika – pytanie o zatrzymanie lub forsing 

 po interwencji na 1BA - po X „system on" (jakby X nie było), po wejściu kolorowym odzywki naturalne. 

 Licytacja w obronie – naturalna, kolor przeciwnika – dwukolorówka 

 po 1BA przeciwnika – kontra mł. 5, st. 4; 2 - 5-4 na starszych, 2// naturalne raczej 6 

 Wist odmienny, zrzutki odwrotne 

 mała zachęca, preferowane ilościówki, w kolorze atutowym – lavinthal, nie gramy potwierdzeniem 
wistu 


