
 TARNOWSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO  
 
 

ZARZĄD REGIONU MAŁOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 
KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA W TARNOWIE 

 

 

 

oraz 
 

EURO HOTEL I RESTAURACJA U JANA W TARNOWIE 
HOTEL RESTAURACJA CRISTAL PARK W TARNOWIE 

 

 

 

 

zapraszają na 
 

III TARNOWSKI  
KONGRES BRYDŻOWY 

 

VII TURNIEJ SOLIDARNOŚCI  
IV OTWARTE MISTRZOSTWA 

TARNOWA 
 
 
MIEJSCE ZAWODÓW: 

sobota – Euro Hotel i Restauracja u Jana, Tarnów, Rynek 14, tel/fax (014) 626 05 64 , 620 12 01 
niedziela – Hotel Cristal Park, Tarnów, ul. Traugutta 5, tel./fax (014) 633 12 25, 630 06 50 

Na miejscu możliwość skorzystania z przygotowanych zestawów obiadowych. 
 
PROGRAM: 

sobota, 19 września, godz.10.00 
VII Turniej Solidarności – cavendish uśredniony (3 sesje po 10 rozdań) 

sobota, 19 września, godz.16.00 
VII Turniej Solidarności – maxy (3 sesje po 10 rozdań) 

niedziela, 20 września, godz. 10.30 
IV Otwarte Mistrzostwa Tarnowa GPPPW TARNÓW– maxy (5 sesji po 10 rozdań) 
Po trzech sesjach przerwa obiadowa. 

 
www.tzbs.okay.pl/solidarnosc.php 



KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA: 
Podczas Kongresu prowadzona będzie indywidualna Klasyfikacja Długofalowa /PDF/.  

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 3-2-1 PDF. 
W przypadku lokat dzielonych w poszczególnych turniejach – pary otrzymują średnią sumy PDF 
przysługujących za te lokaty. 
W przypadku lokat dzielonych w PDF w Klasyfikacji Długofalowej o wyższym miejscu decyduje 
większa liczba PDF zdobytych w turnieju niedzielnym, gdy to nie rozstrzyga to ewentualnie 
losowanie. 

 
WPISOWE: 
Opłaty przyjmowane są osobno do każdego z turniejów. 
Sobota: 
 normalne – 30 zł 
 członkowie PZBS – 20 zł 
 ulgowe (seniorzy > 65, juniorzy) – 15 zł 
 młodzież szkolna – 5 zł 
Niedziela: 
 normalne – 50 zł 
 członkowie PZBS – 35 zł + 5 zł na fundusz GPPPW 
 ulgowe (seniorzy > 65, juniorzy) – 25 zł + 5 zł na fundusz GPPPW 
 młodzież szkolna – 10 zł + 5 zł na fundusz GPPPW 
 
NAGRODY: 
Nagrody wartości co najmniej 4000 zł. 
 – nagrody finansowe oraz puchary dla zdobywców pierwszych 3 miejsc w każdym z turniejów 
 – nagrody rzeczowe dla zwycięzców każdego z turniejów 
 – nagrody książkowe dla par, które zajęły 2 i 3 miejsce w każdym z turniejów 
 – nagrody rzeczowe dla 4 najlepszych zawodników Kongresu 
 – nagroda dla najlepszego gracza członka Solidarności (klasyfikacja za turnieje sobotnie) 
 – nagrody rzeczowa dla najlepszego juniora Kongresu 
 – nagrody książkowe dla trzech najlepszych juniorów Kongresu 
 – nagroda książkowa dla najlepszej zawodniczki Kongresu 
 – nagroda książkowa dla najlepszego seniora Kongresu 
 – nagrody rzeczowe rozlosowane wśród wszystkich uczestników 
 
SĘDZIA: 

Marek Rusek 
 
SPONSORZY: 

 

 
 

 
 

NSZZ SOLIDARNOŚĆ 
REGION MAŁOPOLSKA 

KARPACKA SPÓŁKA 
GAZOWNICTWA 

W TARNOWIE 

WYDAWNICTWO SZKOLNE 
OMEGA 

 


