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Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 
Instrukcja techniczna 

 

Szanowni Sędziowie i Organizatorzy turniejów lokalnych, 

operatorem Korespondencyjnych Mistrzostw Polski (KMP) jest zespół BridgeSpider. Niniejsza 

instrukcja ma za zadanie przybliżyć aspekty techniczne dot. przeprowadzania turniejów KMP. 

Charakter nadrzędny ma każdorazowo Regulamin KMP opublikowany na stronie internetowej PZBS. 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: 

● pod adresem e-mail: kmp@bridgespider.com 

● pod numerem telefonu: 61 666 03 24 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową: bridgespider.com 

 

I. Zgłoszenia do KMP 
W celu zgłoszenia się do każdego kolejnego turnieju KMP zachęcamy do korzystania z naszej strony 

internetowej. Po jednorazowej rejestracji pod adresem https://bridgespider.com/user/register 

otrzymujemy w serwisie konto, za pomocą którego dokonujemy zgłoszeń do kolejnych turniejów 

(w zakładce „KMP”).  

Zaletą tego rozwiązania jest dostęp przez stronę do rozkładów rozdań wtedy, kiedy ich potrzebujemy, 

oraz szybkie przesłanie wyników lokalnych po turnieju, które natychmiast są doliczane do wyników 

ogólnopolskich. 

 

II. Dostęp do rozkładów rozdań 
Osoby zarejestrowane na naszej stronie internetowej mogą w dowolnie wybranym przez siebie 

momencie zalogować się, zgłosić do kolejnego turnieju i pobrać rozkłady rozdań. Jest to najprostsza 

metoda uzyskania dostępu do rozdań. 

Pliki, które pobierane są ze strony, to: plik PDF z rozkładami do wydruku, plik PDF z protokołami do 

wydruku, plik RZD dla KoPSa, plik PBN dla programu BigDeal oraz pliki do różnych maszyn do powielania 

(BRI, CDS, DLM, DUP). 

 

III. Schemat przeprowadzenia turnieju 
Schemat organizacji turnieju musi spełniać wymogi Regulaminu KMP (np. w zakresie liczby rozdań, 

minimalnej liczby par, minimalnej liczby zawodników z opłaconą składką itp.). Po szczegóły odsyłamy 

do aktualnie obowiązującego Regulaminu KMP. 
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IV. Przesłanie wyników 

Za pomocą bridgespider.com 
Przez naszą stronę internetową można bezpośrednio po turnieju przesłać swoje wyniki, które 

natychmiast zostaną doliczone do wyników z innych ośrodków i opublikowane w Internecie. Zawodnicy 

z Waszych turniejów lokalnych będą dzięki temu mogli sprawdzić swój przybliżony wynik ogólnopolski 

oraz protokoły z większej liczby ośrodków już tego samego wieczoru po zakończeniu gry. 

Sposób wygenerowania pliku wyników dla Pajączka (plik *.bs) z popularnych programów liczących jest 

opisany na naszej stronie internetowej. 

 

V. Poprawki w wynikach 
W ciągu kilku dni po turnieju można wykonać poprawkę w swoich wynikach lokalnych, następnie 

ponownie wygenerować w/w plik *.bs i przesłać go przez stronę tą samą drogą. W ten sposób wyniki 

ogólnopolskie zostaną zaktualizowane o przesłane korekty. 

Pozostałe osoby muszą przesyłać poprawione pliki swoich turniejów (wszystkie) w tej samej formie i tą 

samą drogą, co wcześniej. 

 

VI. Sprawy finansowe 
PZBS pobiera opłaty oraz ustala zasady ich naliczania. Opłaty wnosimy na konto PZBS. 

W przeciągu godziny od przesłania wyników przez naszą stronę internetową organizator otrzymuje 

zestawienie naliczonych opłat. W  razie niejasności i błędów w tych zestawieniach należy się 

kontaktować z nami: faktury@bridgespider.com  

W sprawie faktur i płatności prosimy o kontakt z Biurem PZBS: biuro@pzbs.pl  
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