
           Katowickie Stowarzyszenie Bryd owe SENIOR 40-018 Katowice, ul. Sowi skiego 43/46
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zaprasza w dniu 29.11.2008r m odzie  szkoln  z Województwa skiego na „ II Turniej  Bryd owy o
Puchar ska ze szkó  podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w dwu grupach: zaawansowanych i
pocz tkuj cych”. Turniej sponsorowany jest przez Urz d Marsza kowski Województwa skiego,
Prezydenta Miasta Katowice i ski Zwi zek Bryd  Sportowego. Turniej odb dzie si  w Gimnazjum Nr 4
w Katowicach ul. Graniczna 46.

Turniej b  s dziowa  Ryszard i Jan azikiewiczowie  w oparciu o za czony poni ej regulamin
i obowi zuj ce przepisy PZBS.

REGULAMIN
„ II Turniej  Bryd owy o Puchar ska ze szkó  podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w dwu
grupach: zaawansowanych i pocz tkuj cych”, organizowanego przez Katowickie Stowarzyszenie
Bryd owe SENIOR w dniu 29.11.2008r w Gimnazjum nr 4 w Katowicach w godzinach od 10.00 do 15.00.
Z dworca PKP jad c autobusami nr 10, 110 i 674 w kierunku Osiedla Paderewskiego nale y wysi  na
3 przystanku.

1. Bryd owy turniej par  b dzie rozgrywany na  IMPY   na uk adane karty w dwu grupach:
 w grupie zaawansowanych - wspólnej dla uczniów szkó  podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
 w grupie pocz tkuj cych - wspólnej dla uczniów szkó  podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

2. O ilo ci rozegranych rozda  w ka dej grupie podczas turnieju decyduje s dzia tak, by turniej
kwalifikowany zako czy  si  oko o godziny 14.00 (z którego wyniki brane b  do punktacji
mi dzyszkolnej).  S dzia dodatkowo w obu grupach zarz dzi rozegranie dodatkowych kilku rozda
(nie wliczanych do punktacji turnieju). W czasie rozegrania rozda  dodatkowych b  obliczane
wyniki punktacji mi dzyszkolnej i b  wypisywane dyplomy.

3. Ka dy uczestnik turnieju winien posiada  przy sobie aktualn  legitymacj  szkoln .
4. Z ka dej szko y podstawowej, gimnazjalnej i licealnej z województwa skiego mo e startowa  w

turnieju  dowolna liczba uczniów w grupie pocz tkuj cych oraz w grupie zaawansowanych, ale do
punktacji szkolnej wliczone b  punkty zdobyte tylko przez czterech najwy ej sklasyfikowanych
uczniów w danej grupie z danej szko y.

5. O przydzieleniu  ucznia do grupy zaawansowanych i grupy pocz tkuj cych decyduj  opiekunowie
odzie y lub sami uczniowie gdy nie posiadaj  opiekunów.

6. Po zako czeniu rozgrywek kwalifikowanych oko o godziny 14.00 s dzia turnieju ustala kolejno  par
w obu grupach i przekazuje wyniki turnieju par organizatorowi.  Na podstawie tych danych organizator
turnieju wspólnie z opiekunami m odzie y ustalaj  kolejno  punktacji mi dzyszkolnej dla szkó
podstawowych, gimnazjalnych i licealnych osobno w grupie pocz tkuj cych i zaawansowanej.

7.  Kolejno  najlepszych szkó  b dzie ustalona z sumowania punktów zdobytych przez 4  najwy ej
sklasyfikowanych uczniów  z danej szko y startuj cych w danej grupie. Gdy np. w grupie
zaawansowanych startowa o 30 por to :

zawodnik z pierwszej pary do punktacji mi dzyszkolnej zdobywa 30 +7  punktów,
 zawodnik z drugiej pary do punktacji mi dzyszkolnej zdobywa 29 +5  punktów,
 zawodnik z trzeciej pary do punktacji mi dzyszkolnej zdobywa 28 +3  punkty,
zawodnik z czwartej pary do punktacji mi dzyszkolnej zdobywa 27 +2  punkty
zawodnik z pi tej pary do punktacji mi dzyszkolnej zdobywa 26 +1  punkt
zawodnik z szóstej pary do punktacji mi dzyszkolnej zdobywa 25  punktów,
zawodnik z siódmej pary do punktacji mi dzyszkolnej zdobywa 24  punkty
zawodnik z ostatniej pary do punktacji mi dzyszkolnej zdobywa 1  punkt.
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8. Od oko o godziny 14.00 do godziny 15.00 przewidywane jest obliczenie wyników turnieju, wypisanie
dyplomów i rozdanie zwyci zcom w klasyfikacji szkó  pucharów  i dyplomów, a w klasyfikacji par
dyplomów, nagród rzeczowych i upominków.

9. Najwy ej sklasyfikowana w punktacji mi dzyszkolnej szko a podstawowa, szko a gimnazjalna i szko a
licealna  osobno w grupie pocz tkuj cych i zaawansowanych otrzyma dyplom i Puchar ska dla
najlepszej szko y w bryd u sportowym ufundowany przez Urz d Marsza kowski Województwa

skiego (razem 6 pucharów}.
10. Sze  najlepszych par z turnieju w grupie zaawansowanych i sze  najlepszych pary z turnieju

w grupie pocz tkuj cych otrzyma dyplomy oraz nagrody rzeczowe za pokwitowaniem.
11. Zdobywcy dalszych miejsc w turnieju na nagrody otrzymaj  literatur  bryd ow  ufundowan  przez

lZBS.
12. Ka dy uczestnik turnieju, którzy nie otrzyma  nagrody rzeczowej lub ksi zki bryd owej  otrzyma

materia y promocyjne ufundowane przez sponsorów ( koszulki, kubki, d ugopisy, foldery…)
13. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju bezp atne napoje i skromny pocz stunek.

Jan Wo odkiewicz

prezes KSB SENIOR

Dla usprawnienia zawodów organizator turnieju prosi
opiekunów m odzie y o przys anie poczt  elektroniczn
tydzie  przed turniejem  wykazu startuj cej m odzie y w
grupie  zaawansowanych ( za cznik nr 1) i w grupie
pocz tkuj cych  (za cznik nr 2) na adres organizatora
turnieju ksbsenior@poczta.onet.pl. Organizatorem turnieju
w imieniu Katowickiego Stowarzyszenia Bryd owego
SENIOR jest  Jan Wo odkiewicz - prezes (tel.
032)2555111, 501462608).

W dniu 29.11.2008r po przyje dzie z m odzie  na
turniej opiekunowie m odzie y wr cz   organizatorowi
turnieju Janowi Wo odkiewiczowi wype nione aktualne
wykazy swoich podopiecznych na za czniku nr 1
i za czniku nr 2.
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