
 
 

 

   
 

Tarnowski Związek Brydża Sportowego 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie 
Hotel Restauracja CRISTAL PARK w Tarnowie Mościcach 

zapraszają na 

VIII TARNOWSKI MITYNG BRYDŻOWY 

MAUZOLEUM BEMA 

w dniach 25-26 października 2014 r. 

PROGRAM 

 
 sobota, 25 października. godz. 10.00 

Memoriał Tarnowskich Brydżystów 

Cavendish Uśr. 30 rozdań  

 sobota, 25 października. godz. 15.30 

XXI Turniej Pamięci Jurka Bojarskiego 

30 rozdań, barometr na zapis maksymalny 
 niedziela, 26 października. godz. 10.00 

OTP** XXIX Mauzoleum Bema GPPPW Tarnów 

O Puchar Starostwa Powiatowego w Tarnowie, 5 x 10 rozdań 

 

MIEJSCE ZAWODÓW 
 Hotel Cristal Park, Tarnów, ul. Traugutta 5, tel./fax 14 633 12 25, 14 630 06 50 

 
Wszystkie turnieje mityngu wpisane są do ogólnopolskiego kalendarza imprez brydżowych. 
Turnieje sobotnie rozgrywane jako krótkie turnieje ogólnopolskie, turniej niedzielny z rangą 

OTP** (100 pkl za zwycięstwo w turnieju)  

 

WPISOWE 

 sobota  

bez zniżek – 30 zł; czł. PZBS – 25 zł; ulgowe (sen. > 65, jun.) – 20 zł; mł.-  5 zł.  

 niedziela 

bez zniżek – 50 zł + 5 zł na fundusz GPPPW; członkowie PZBS – 40 zł + 5 zł na 

GPPPW; ulgowe (seniorzy > 65, juniorzy) – 30 zł + 5 zł na fundusz GPPPW;  

młodzież szkolna – 5 zł + 5 zł na GPPPW 

  



 

KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA 

 
(podczas Mityngu prowadzona będzie indywidualna Klasyfikacja Długofalowa /PDF/) 

 do Klasyfikacji Długofalowej zaliczają się wszystkie turnieje; w turniejach ilość 

przyznawanych PDF-ów równa jest – dwukrotnej liczbie startujących par z obniżką 

za kolejne miejsce 2 PDF – aż do wyczerpania 

 dodatkowo za zdobycie pierwszych trzech miejsc premia 5-3-1 PDF; w przypadku 

lokat dzielonych w poszczególnych turniejach – pary otrzymują średnią sumy PDF 

przysługujących za te lokaty 

 dodatkowo za zdobycie pierwszych trzech miejsc premia 5-3-1 PDF 

 w przypadku lokat dzielonych w PDF w Klasyfikacji Długofalowej o wyższym miejscu 

decyduje większa ilość rozegranych turniejów, większa liczba PDF zdobytych w 

turnieju niedzielnym - gdy to nie rozstrzyga to ewentualnie losowanie 

 

NAGRODY 
 nagrody finansowe w wysokości 60% wpisowego oraz puchary dla zwycięzców  

 nagrody rzeczowe dla zwycięzców każdego z turniejów 

 nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych 3 miejsc w turnieju niedzielnym 

 nagrody książkowe dla zdobywców 2 i 3 miejsca w turniejach sobotnich, 

 puchar dla zwycięzcy punktacji długofalowej oraz nagrody rzeczowe dla  

3 najlepszych zawodników Mityngu 

 nagroda rzeczowa i puchar dla najlepszego juniora Mityngu 

 nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki Mityngu 

 nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora Mityngu 
 

NOCLEGI 
(możliwość skorzystania z noclegów po preferencyjnej cenie – Hotel Cristal Park Tarnów) 

 rezerwacja na hasło „Brydż” -  tel./fax 14 633 12 25, 14 630 06 50 

 

SPONSORZY NAGRÓD 

 

 

 

 

 

 

        

    

                                  

  
 

 

http://www.doraton.pl/

