
 

KWIDZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 
zaprasza na 

 

 TURNIEJ PAR BRYDŻA SPORTOWEGO  
O PUCHAR PREZESA INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN SP. Z O.O. 

GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W BRYDŻU 2009 
 

 

Program imprezy: 
Sobota 28.11.2009      
godz. 10:00   OTWARTY TURNIEJ PAR NA MAXY O PUCHAR PREZESA 
INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN Sp. z o.o. Pana Marka Krzykowskiego  
(5 sesji po 10 rozdań z przerwą obiadową - w imprezie obowiązują regulaminy PZBS ). 
 
 

Sala gimnastyczna KCSIR w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada  
Miejsce rozgrywek: 

(na terenie dawnej jednostki wojskowej). 
 

Wpisowe do turnieju – 30 zł od zawodnika, juniorzy i seniorzy powyżej 65 lat – 20 zł  
oraz młodzież szkolna – 10 zł. 

Opłaty i zapisy: 

Zapisy na 30 minut przed rozpoczęciem. 
 
 

- 

Atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości 7 tysięcy złotych                                              
– dla zwycięzców 2 x telewizor LCD 32 cale o wartości 1200 zł: 

- 
puchary za miejsca I-IV w turnieju 

- 
nagrody finansowe zgodnie z regulaminem PZBS 

- 
nagrody rzeczowe za miejsca I-IV w turnieju,  

● najlepszej nienagrodzonej pary mikstowej 
dodatkowe nagrody rzeczowe dla: 

● najlepszej nienagrodzonej pary „papierników” 
● najlepszej nienagrodzonej pary „z  Powiśla” 
● dodatkowo zostaną nagrodzone trzy pary wylosowane spośród pozostałych uczestników 
 

Nagrody wręczane będą tylko uprawnionym zawodnikom obecnym w czasie ich wręczania. 
 

Pensjonat „Miłosna” poleca napoje i posiłki na miejscu rozgrywek oraz obiady w cenie 
15 zł w lokalu oddalonym o 50 metrów, obok sali sportowej. 

Wyżywienie: 

 

Sędzia zawodów – Pan Roman Kmieciak 
Sprawy różne: 

Organizator – Pan Janusz Świder +48 502 542 667 
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