
Organizator 

Słupskie Towarzystwo Brydżowe 

  
dodatkowych informacji udzielają                    

Karina Drobiniak-Całka tel.697-995-950 

Maria Tomczewska tel.663-175-007       
 

 

Naszymi partnerami są: 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słupskie Towarzystwo 

Brydżowe 

Z A P R A S Z A 

 

 

 

 

 

 

 

 

na XIX Turniej  

o Puchary Pani 

Prezydentki Miasta 

Słupska z okazji 

DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Słupsk 

9-12 listopada 2019 r. 



Program Kongresu 

TERMIN 

9-10 listopada 2019 r. 

PROGRAM 

 9 listopada (sobota) 1000 – Turniej Par o puchary Starosty 

Powiatu Słupskiego (maxy) 

 9 listopada (sobota) 1600 – Turniej Par o puchary Pani Prezes 

Zarządu spółki MZK (cav-śr) 

 10 listopada (niedziela) 1000 – Turniej Par o puchary Pani 

Prezydentki Miasta Słupska (maxy) 

(GP woj. pomorskiego, około 40 rozdań) 

MIEJSCE 

Szkoła Podstawowa nr 5, Słupsk, ul. Hubalczyków 7 

 
 

WPISOWE od osoby  

 TP sobota  TP niedziela  

Niezrzeszeni 35 45+5 

Członkowie PZBS 30 40+5 

Junior<25 i  Senior65 lat 20 30+5 

Młodzież szkolna 5 10+5 

Ulgi przysługują za okazaniem legitymacji PZBS lub szkolnej 

USTALENIA REGULAMINOWE 

– W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz regulaminy PZBS. 

– Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych 

(HUM) , a także otwarć blefowych odzywką sztuczną. 

– Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania 

napojów alkoholowych na terenie szkoły.                                                                                      

– Czas odwołania wynosi 30 minut od ogłoszenia wyników. 

 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny:  

Maria Tomczewska 
 

ORGANIZATOR 

Słupskie Towarzystwo Brydżowe  

 

 

NAGRODY TURNIEJOWE 

Zwycięzcy każdego turnieju otrzymują pamiątkowe puchary. 

Dodatkowo w turnieju o puchary Starosty Słupskiego najlepsza para 

złożona z członków i sympatyków STB, mieszkańców Słupska (także 

byłych), otrzymuje puchary Prezesa Wodociągów Słupskich (nagroda 

niekumulowana). 

 

Finansowe nagrody turniejowe gwarantowane w turniejach sobotnich 

przy udziale do 25 par wynoszą: 

I miejsce – 300 złotych dla pary 

II miejsce – 200 złotych dla pary 

III miejsce – 160 złotych dla pary 

Jedna nagroda specjalna (dla najlepszej pary z grupy: kobiece, 

mixtowe, popularne o sumie WK do 5,0, juniorzy, seniorzy)  

– 60 złotych  

Przy udziale od 26 par w górę nagrody za I, II i III zostają zwiększone 

o 60, 50 i 40 złotych i wypłacone zostaną dwie nagrody specjalne. 
 

Nagrody turniejowe gwarantowane w turnieju niedzielnym wynoszą: 

I miejsce – 500 złotych dla pary 

II miejsce – 400 złotych dla pary 

III miejsce – 300 złotych dla pary 

Dwie nagrody specjalne (dla uprawnionych jak opisani powyżej)  

– 80 złotych  

Nie przewiduje się prowadzenia punktacji długofalowej, ale wśród 

osób obecnych na uroczystości zakończenia turniejów sobotnio-

niedzielnych odbędzie się losowanie trzech nagród rzeczowych, 

pozyskanych od sponsora.  

 

TERMIN 

12 listopada 2019 r. 

Słupskie Towarzystwo Brydżowe w ramach Kongresu ufundowało też 

puchary dla uczestników turnieju organizowanego przez Słupski 

Ośrodek Kultury i działającą przy nim sekcję brydżową „Bez Atu”  

12 listopada (wtorek) początek o godzinie 900 . 

Puchary Pani Prezes Słupskiego Towarzystwa Brydżowego otrzymają 

zwycięzcy turnieju i najlepsza para z sekcji „Bez Atu” (nagroda 

niekumulowana). 


