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VII MIĘDZYNARODOWY DRUŻYNOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BRYDŻU SPORTOWYM 

V MEMORIAŁ HENRYKA GAGATKA 
BYTOM 19-21.03.2009 

 
 1. Turniej odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu ul.Powstańców Warszawskich 12   
             w dniach 19-21.03.2010. 

2. W turnieju może startować młodzież szkolna, czyli uczniowie dziennych szkół podstawowych,  
    gimnazjów i szkół średnich mieszkający lub uczący się w danym mieście (gminie) lub będący   
    zawodnikami klubu z danego miasta.  
3. Drużyna powinna składać się z 4 zawodników i opiekuna  
4. Zależności od ilości zgłoszonych drużyn turniej będzie rozgrywany systemem każdy z każdym lub „na  
   dochodzenie” systemem barometr z wyjątkiem ostatniej rundy  
5. Rozgrywane będą mecze 6-io rozdaniowe na tych samych układach kart, na stołach z zasłonami, zgodnie  
    z regulaminami i przepisami PZBS.  
6. Planowana jest transmisja wyników na bieżąco na stronach internetowych www.pzbs.pl lub www.slzbs.pl.  
7. Dla najlepszych drużyn przewidziano puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody   
    rzeczowe ufundowane przez sponsorów.  
8. Maksymalna ilość drużyn startujących w turnieju to 20, decyduje kolejność zgłoszeń.  
9. Zgłoszenia wyłącznie pisemne (email ) należy przesłać na adres organizatorów na dołączonym zgłoszeniu w  
    terminie do 15.03.2010.  
 

 
Harmonogram zawodów:  

 
19.03.2010 piatek 
Godz.15.00-18.00 – przyjazd i zakwaterowanie ekip  
            18.00 – kolacja 
            19.00 – I sesja turnieju drużynowego 
20.03.2010 sobota 
Godz.  8.00-9.00 – śniadanie 
            9.00-13.00 – II sesja turnieju  
            13.00-14.00 – obiad 
            14.30 – 18.00 III sesja turnieju 
            18.00 – 19.00 kolacja 
            19.30 – 22.00 IV sesja turnieju 
21.03.2010 niedziela 
Godz.8.00-9.00 – śniadanie 
            9.00-13.00 V sesja turnieju 
            13.30 – uroczyste zakończenie turnieju. 
 

http://www.pzbs.pl/�
http://www.slzbs.pl/�


 
ZAKWATEROWANIE  

 
1.Koszt pobytu jednej drużyny (4 zawodników + opiekun) to 500 zł. Wyżywienie od śniadania w sobotę do obiadu  w  
   niedzielę. Nocleg w warunkach bursy. Istnieje możliwość zakwaterowania w dużo lepszych warunkach   
   (m.in. łazienki w pokojach, wi-fi) za dopłatą 20 zł od osoby za noc. 

  KONTAKT  
1.Organizatorzy: 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 
41-902 Bytom ul.Powstańców Warszawskich 12 
Brydżowy Uczniowski Klub Sportowy BUKS MDK MOSM Bytom 
Jerzy Matura tel.507122884 jmatura@mdk.bytom.pl 
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