
4. Otwarte Mistrzostwa Europy 
 

1. Miejsce: Palafiori, San Remo, Włochy 
2. Termin: 12-27 czerwca 2009 
3. Formuła: otwarta, wszystkie imprezy typu transnational (tzn. pary i 

teamy mogą być złożone z zawodników z różnych federacji, nawet 
pozaeuropejskich) 

4. Format: 
a) teamy mikst, 
b) pary mikst, 
c) teamy kobiece, 
d) teamy open, 
e) teamy seniorów, 
f) pary kobiece, 
g) pary open, 
h) pary seniorów. 

5. Wpisowe: płatne w €, 
a) teamy mikstowe    -  800 €, 
b) pary mikstowe     -  270 €, 
c) teamy open, kobiece i seniorów -  950 €, 
d) pary open, kobiece i seniorów  -  400 €, 

zniżki: 
 para, która weszła do finału teamów gra bezpłatnie w parach w 

tej samej kategorii, 
 zawodnik uczestniczący w czterech konkurencjach otrzyma 

25% zniżkę wpisowego. 
6. Zgłoszenia należy dokonywać osobiście (bez pośrednictwa PZBS) 

poprzez stronę, (która działa tylko w Internet Explorer):  
www.eurobridge.org/competitions/09Sanremo/Information.htm 
pomiędzy 1 listopada 2008 a 20 kwietnia 2009 

7. Zakwaterowanie proponowane przez organizatorów:  
Sanremo Promotion S.p.A 

tel. 0039 0184 591 600 
fax. 0039 0184 547 563 

e-mail: bloking.bridge@sanremopromotion.com 
www.sanremopromotion.com 

 
 
 



8. Program:  
13-17.06. - teamy mikstowe, 
15-18.06. - pary mikstowe (teamy, które weszły do finału mogą grać 

bezpośrednio w finale par mikstowych), 
19-24.06. - teamy kobiece, męskie i seniorów, 
22-27.06 - pary kobiece, męskie i seniorów (teamy, które weszły do 

finału mogą grać bezpośrednio w półfinale par) 
Gra będzie się rozpoczynać o 10.30 i kończyć o 20:30 każdego dnia. 
9. Nagrody – zwycięzca w każdej imprezie uzyska prawo startu w 4. 

OME na koszt EBL (w tygodniu, w którym odbywa się dana impreza) 
10. Nagrody długofalowe: 

Nagrody w € dla czołówki punktacji długofalowej: 
miejsce open kobiety seniorzy 

1 4.000 2.500 2.500 
2 2.000 1.500 1.500 
3 1.250 1.000 1.000 
4 1.000 750 750 
5 750 500 500 

6-10 500 400 400 
11-15 400   

 
 

Wszelkie informacje: 
Marina Madia – EBL Sekretariat 
tel. +39 02 7000 0022 
fax +39 02 7000 1398 
e-mail: ebl@federbridge.it 
 
oraz na stronie internetowej 
http://www.eurobridge.org/competitions/09SanRemo/SanRemo.pdf 


