
 
 
 
 

 

 

MITYNG   
BRYDŻOWY 

z  okazji 
89 rocznicy 

ZAŚLUBIN POLSKI z MORZEM 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Fundatorzy nagród 
BUD-MOR, BUDMAT, BLACHY PRUSZYŃSKI, OMEGA,  
ROTO ,BS KROKOWA ,UM Władysławowo, UG Puck  
 
 



 
 
 
 
 
 

PROGRAM 

14 luty (sobota) 
godz. 10.00 –  turniej par na zapis maksymalny o  
Puchar Prezesa BUD-MOR – I sesja  
godz. 16.00 – II sesja  
 
15 luty (niedziela) 
godz. 09.30 – turniej par na punkty meczowe o  
Puchar Burmistrza Władysławowa 
ok. godz. 15.30 – uroczyste zakończenie Mityngu 
 

MIEJSCE 

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie 
 

WPISOWE 

od zawodnika w każdej sesji: 
♣  niezrzeszeni 30 zł 
♦  członkowie PZBS i mieszkańcy powiatu puckiego   
25 zł. 
♥  ulgowe 20 zł. 
♠  młodzież szkolna 5 zł. 
 
 
Ulgi przysługują: 
Za okazaniem aktualnej legitymacji  PZBS: 

o seniorom  powyżej 65 lat 
o juniorom do 25 lat 
o za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej: 

          młodzieży szkolnej 
 



 
 
 
 
 
 
 

NAGRODY  MITYNGU
 dla najlepszych par 

 

      I miejsce  5000 zł i puchary 
II   miejsce  3000 zł 
III  miejsce  1500 zł 
 

NAGRODY SPECJALNE 
 
   ♠   dla najlepszych 3 par młodzieży szkolnej   
   ♥   dla najlepszej pary z udziałem kobiety  
   ♣  dla najlepszej pary z Władysławowa 
   ♦   dla najlepszej pary z powiatu puckiego 
   ♠   dla najlepszego seniora 
   ♥   dla najlepszej pary o wsp. ≤ 2,5 
   ♣   dla najstarszego zawodnika – nagroda specjalna  
  Dyrektora OPO – weekendowy pobyt w Ośrodku  
  dla 2 osób          
   ♦  nagroda specjalna – rejs dla 2 osób w ramach     
 wędkarstwa morskiego. 

NAGRODY TURNIEJOWE 
1. Dla 3 najlepszych par w każdym turnieju puchary i 

dyplomy 
2. Na nagrody turniejowe przeznacza się 50% funduszu 

wpisowego 
3. Podział nagród zgodnie z regulaminem PZBS 
4. Najwyżej sklasyfikowani zawodnicy młodzieży 

szkolnej otrzymują nagrody w każdym turnieju jeśli 
osiągną min. 50% wyniku 



 

USTALENIA REGULAMINOWE 
1. W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz 

regulaminy PZBS. 
2. Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce 

sztucznych. 
3. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w sali gry. 
4. Wszystkie sprawy  sporne rozstrzyga sędzia główny  

zawodów 
5. Czas odwołania od wyników wynosi 30 min. od ich 

ogłoszenia. 
6. Oba turnieje wchodzą w skład Pomorskiego Grand 

Prix 
 

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA 
1. W turnieju na maxy zawodnicy zdobywają punkty 

długofalowe do klasyfikacji równe trzykrotnej liczbie 
startujących par z obniżką o 3, premia 7,5,3,2,1 . 

2. W turnieju na impy ilość punktów równa dwukrotnej 
ilości par z obniżką o 2, premia  5,3,1 

 
NOCLEGI i WYŻYWIENIE 

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo.   
Atrakcyjne warunki cenowe ( np. nocleg i wyżywienie 90 
zł.). Tel. (058) 6746300, www.cetniewo.cos.pl 
Inne kwatery -  tel. 058 6741775 

 
ORGANIZACJA MITYNGU 

Leszek Czarnecki    tel. 0609612390, lesczar@wp.pl 
Zbigniew Kamiński tel. 0509432055, biuro@budmor.pl 

Media:   
Dziennik Bałtycki, , TV Gdańsk , Nasza Telewizja,  
TV Półwysep, Radio Kaszëbe 


