
Regulamin 
III Ligi Mazowieckiej 

1. Mecze w fazie round robin 20 - rozdaniowe przeliczane wg tabeli ułamkowej VP 20:0. 
Mecze w fazie play-off 60 rozdaniowe (uczestnicy mogą uzgodnić, za porozumieniem 
z sędzią, zmniejszenie dystansu meczu – c/o pozostaje takie samo). Wszystkie mecze 
(oprócz meczu o 3. miejsce) rozegrane zostaną na zjazdach (terminy podane w 
kalendarzu imprez WZBS), które odbędą się według następującego harmonogramu:  
sobota: 10:00 - I mecz, 13:30 – II mecz, 17:00 – III mecz  
niedziela: 10:00 – IV mecz, 13:30 – V mecz, 17:00 – VI mecz 

a. Liczba meczów podczas zjazdu może ulec zmianie w zależności od przyjętego 
sposobu rozgrywek. 

b. Okres reklamacyjny upływa 24 godziny po zakończeniu zjazdu. 
c. Carry-over w play-off jest wyrażane w IMPach i wynosi liczbowo 30% różnicy 

VP pomiędzy drużynami po round robin. 
d. Carry-over w play-off pomiędzy drużynami z różnych lig wynosi 6.1 IMP na 

korzyść drużyn z wyższej ligi 
2. Do II ligi awansuje zwycięzca Ligi Mazowieckiej, drugi i trzeci zespół rozegrają baraże 

o awans z zespołami II ligi. Z Ligi Mazowieckiej automatycznie spadają cztery zespoły, 
a cztery zespoły rozegrają baraż o utrzymanie. Liczba miejsc spadkowych może ulec 
zwiększeniu w zależności od liczby drużyn spadających z II ligi. Do Ligi Mazowieckiej 
awansują bezpośrednio dwie drużyny z Ligi Warszawskiej, po jednej z Ligi Płockiej i 
Ligi Ciechanowskiej. W barażu wystąpią dwie kolejne drużyny z Ligi Warszawskiej oraz 
po jednej z Ligi Płockiej i Ligi Ciechanowskiej. Pierwsza faza barażu odbywa się 
pomiędzy drużynami III ligi (wybór przeciwnika należy do najlepszego zespołu po 
round-robin) oraz pomiędzy drużynami z IV lig (mecz pomiędzy drużynami z Ligi 
Warszawskiej oraz mecz pomiędzy drużynami z Ligi Płockiej i Ligi Ciechanowskiej). 
Zwycięzcy I fazy baraży rozgrywają mecz o Ligę Mazowiecką (drużyny z Ligi 
Mazowieckiej przeciwko drużynom z IV lig; przeciwnika wybiera drużyna z Ligi 
Mazowieckiej najwyżej sklasyfikowana po rundzie round-robin). 

3. Rozgrywki w Lidze Mazowieckiej podzielone są na dwie fazy: 

 - round robin 

 - play-off 
a. W round - robin 18 drużyn rozegra 17 meczów każdy z każdym. 
b. W play-off wyboru przeciwnika dokonuje team, który zajął najwyższe spośród 

zainteresowanych drużyn miejsce po round robin. Istnieje możliwość 
rozegrania meczu play-off wcześniej na zasadzie porozumienia dwóch 
zainteresowanych drużyn. Ilekroć drużyna wycofa się z rozgrywek, zostaje ona 
sklasyfikowana na ostatnim miejscu w danym schemacie kojarzeń. 

1. Drużyny z miejsc 1-4 rozgrywają mecz o wejście do finału. Zwycięzcy 
tych meczów awansują do finału, przegrani grają play-off ze 
zwycięzcami meczów z pkt 3b2. 

2. Drużyny z miejsc 5-8 rozgrywają play-off. Zwycięzcy meczów grają 
kolejny play-off z przegranymi z meczów z punktu 3b1, przegrani 
zajmują miejsca 7-8 w Lidze Mazowieckiej 



3. Przegrani z meczów z pkt 3b1 i zwycięzcy meczów z punktu 3b2 
rozgrywają play-off. Zwycięzcy grają mecz o 3. miejsce, przegrani 
zajmują miejsca 5-6 w Lidze Mazowieckiej 

4. W finale grają zwycięzcy meczów z pkt 3b1. Zwycięzca finału awansuje 
do II ligi. W meczu o 3. miejsce grają zwycięzcy meczów z pkt 3b3, 
odbywa się on w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym z 
zainteresowanymi drużynami. Przegrani z finału oraz zwycięzcy z 
meczu o 3. miejsce awansują do baraży o II ligę. 

5. Drużyny z miejsc 9-12 rozgrywają mecz o utrzymanie. Zwycięzcy tych 
meczów rozgrywają play-off o miejsca 9-10 w Lidze Mazowieckiej, 
przegrani grają mecz ze zwycięzcami meczów z punktu 3b6. 

6. Drużyny z miejsc 13-16 rozgrywają play-off. Zwycięzcy tych meczów 
grają kolejny play-off z przegranymi z punktu 3b5, przegrani zajmują 
miejsca 15-16. 

7. Przegrani z punktu 3b5 i zwycięzcy z punktu 3b6 grają play-off o 
miejsca 11-14. Zwycięzcy zajmują miejsca 11-12 a przegrani 13-14. 
Drużyny, które zajęły miejsca 17-18 po round robin spadają do IV ligi. 

4. W rozgrywkach obowiązują przepisy „Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski” 
oraz przywołanych tam innych regulacji; w szczególności: „Regulaminu Zawodów 
Brydża Porównawczego PZBS", „Polityki systemowej PZBS". 

 

http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp
http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/610-polityka-systemowa

