
 
 

 

Regulamin Otwartego Turnieju Par w Brydżu Sportowym – Giżycko 2021 

1. Organizatorem  turnieju   jest Społeczny Klub Sportowy INEX Giżycko oraz Warmińsko-
Mazurski Związek Brydża Sportowego 

2. Turniej zostanie rozegrany w dniu  05 grudnia 2021 r. 
3. Zawodnicy zostaną dopuszczeni do zawodów po przedstawieniu dokumentu, który będzie 

świadczył o zabezpieczeniu przeciwko COVID-19 (pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19, 
dokument ozdrowieńca, badanie z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 wykonane nie 
wcześniej niż 4 dni przed imprezą itp.). 

4. Turniej rozegrany zostanie na dystansie 40 rozdań. 
5. W Mityngu obowiązują przepisy PZBS. 
6. O wszelkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny – 

Arkadiusz ĆWIRKO. 
7. Kontakt do organizatora:  p.czacharowski@onet.pl ( 608 411 847) 
8. Rejestracja – tylko przez: 

http://brydz.olsztyn.pl 

Harmonogram 

Niedziela, 05 grudnia 2021 r. 

1. 10:00 – uroczyste otwarcie Turnieju 
2. 10:15 – I sesja – III memoriał  im. Tadeusza Kądzielewskiego i Ryszarda Borodki 
3. 11:45 – II sesja 
4. 13.15 – przerwa obiadowa 
5. 14.00 – III sesja 
6. 15.30 – IV sesja 
7. 17.30 – uroczyste zakończenie Mityngu 

Wpisowe: 40,00 zł/os. dla wszystkich uczestników 

NAGRODY: 

1. Nagrody finansowe za I, II i III m-ce (z wpisowego) 
2. Nagrody finansowe dla: 

a) najlepszej pary o najniższym łącznym współczynniku – 200,00 zł dla pary, 
b) najlepszej pary żeńskiej lub mieszanej – 200,00 zł dla pary, 
c) ostatniej pary turnieju – 100,00 zł dla pary 

Uwaga: nagrody nie podlegają sumowaniu. W przypadku nominowania do dwóch nagród tej samej 
pary nagroda zostaje przyznana kolejnej parze. 

3. Nagrody rzeczowe o łącznej wartości min. 4.000,00 zł 
4. Nagrody honorowe: 

a) Pierwsza para z Giżycka – Puchar  Burmistrza Giżycka (plus gadżet) 
b) Druga para z Giżycka – Puchar  Burmistrza Giżycka (plus gadżet) 

Dokładna pula nagród   zostanie opublikowana na stronie organizatora kilka dni przed  Turniejem. 

http://brydz.olsztyn.pl/


 
 
Podział i pula nagród w sytuacjach wyjątkowych może ulec zmianie. Głos decydujący ma 
Organizator. 

Turniej jest współfinansowany ze środków Województwa Warmińsko Mazurskiego 

Uwaga: ośrodek AZS Wilkasy zapewnia możliwość wykupienia obiadu w formie barowej w cenie 

35,00 zł/os. Wykup przy rejestracji uczestnictwa i wnoszeniu wpisowego do turnieju. 


