
Płock, 18 listopada 2018 r. 

Regulamin Ligi Okręgowej OZBS Płock - sezon 2018/2019 

1. Drużyny uprawnione 

1) Liga Okręgowego Związku Brydża Sportowego w Płocku (LO OZBS Płock) ma formułę 

otwartą, to jest każda drużyna, która prawidłowo i terminowo dokona zgłoszenia oraz 

wniesie stosowne opłaty, może wziąć udział w rozgrywkach. 

2) Przyjęcie drużyny następuje w drodze uchwały Zarządu OZBS Płock. 

2. Założenia sportowe 

1) Zakłada się ligę z meczami rozgrywanymi na tych samych rozkładach (zjazdy). 

2) Rozgrywki podzielone będą na rundę zasadniczą (każdy z każdym mecz i rewanż) i 

finałową (playoff 1 i 2 drużyna). Szczegółowy harmonogram i regulamin rozgrywek zostanie 

podany po skompletowaniu wszystkich drużyn. 

3) Pierwszy zjazd rozegrany zostanie 18 listopada w Sochaczewie. 

4) Drużyna wygrywająca rundę finałową (playoff) uzyska awans do 3 Ligi Mazowieckiej 

zgodnie z zasadami określonymi przez Mazowiecki Związek Brydża Sportowego. 

5) Mecze rozgrywane są zgodnie regulaminem PZBS. 

3. Zgłoszenie do rozgrywek LO OZBS Płock 

1) Zgłoszenie do rozgrywek,  wystarczy w formie elektronicznej na adres  

falo46@poczta.onet.pl. 

2) Zgłoszenie powinno zawierać: zaznaczoną osobę kapitana z e-mailem i telefonem, rok 

urodzenia wszystkich członków drużyny oraz dla zawodników, którzy rejestrują się po 

raz pierwszy i tych, którzy w ostatnim roku zmienili miejsce zamieszkania, także adres. 

3) Ostateczny termin zgłaszania drużyn i zawodników do rozgrywek LO OZBS Płock 

w sezonie 2018-2019 określa się na  18 listopada 2018r. 

4. Opłaty 

1) Drużynowa 

Każda drużyna wnosi opłatę 150 złotych (brak składki na rzecz OZBS Płock). 

2) Indywidualna 

Każda drużyna wnosi do OZBS Płock składki za wszystkich swoich zawodników 

zgodnie z poniżej przedstawioną tabelą. 



Kategoria Lata urodzenia 
Opłata rejestracyjna  

na rok 

Open  1953-1992 120   

Junior  1993-1997 65 

Młodzik  1998 i młodsi 35 

Senior  1948-1952 90 

Nestor  1947 i starsi 45 

Zawodnik zrzeszający się 
pierwszy raz od 5 lat 

I rok 50 

Zawodnik zrzeszający się 
pierwszy raz od 5 lat 

II rok 70 

 

 

3) Rachunek OZBS Płock: Bank PKO SA nr konta 29 1240 3174 1111 0000 2890 5684. 

4) Ostateczny termin wniesienia opłat za udział w rozgrywkach LO OZBS Płock określa się 

na 18 listopada 2018 r. 

ze sportowym pozdrowieniem 

Kazimierz Falkowski 


