
 

 

 

Program XVI Kongresu Noworocznego 

Mielec, 6 – 8 stycznia 2017 r. 

. 
 

 

6 stycznia (piątek) godz. 17.30 – BAROMETR  maxy 10x3 rozdania (zaliczany do klasyfikacji 

długofalowej BTM) 

 

7 stycznia (sobota) godz. 10.00 - Turniej Par na IMP-y -Cavendish uśredniony 

7 stycznia (sobota) godz. 15.30 - Turniej Par na Max-y                                                                      

 

8 styczna (niedziela) godz. 10.00 - GPPPP 2016 OTP** na maxy -  5x10 rozdań   

 
Wpisowe: 

- Barometr: normalne 30 zł, członkowie PZBS 25 zł, ulgowe 20 zł (od zawodnika) 

- TP: normalne 30 zł, członkowie PZBS 25 zł, ulgowe 20 zł (od zawodnika) 

- OTP**: normalne 45 +5 zł członkowie PZBS 40+5 zł, ulgowe 35+5 zł (od zawodnika) 

 

Nagrody: 
- Liczne nagrody rzeczowe, nagrody finansowe, puchary.   

 
Informacje dodatkowe: 

- Wszystkie turnieje odbędą się na powielanych kartach z transmisją on-line  

- Na czas Kongresu Hotel Polski udziela rabatów na noclegi i wyżywienie 

 

Miejsce rozgrywek: 

Hotel Polski, Mielec, ul Biernackiego 12, tel. 017 78 88 666 (rezerwacja) lub 505 409 818 

 

Sędziowie: 
Sędzia Międzynarodowy Zbigniew Sagan 

Sędzia IT Marek Rusek 

 

REGULAMIN XVI KONGRESU NOWOROCZNEGO 

 

Założenia ogólne 
 

1.Wszystkie turnieje  są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z polityką systemową 

PZBS czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie 

 
2.W turniejach obowiązują Przepisy Brydża Porównawczego oraz Regulamin Zawodów PZBS, a w 

szczególności przepisy porządkowe dotyczące palenia tytoniu  w miejscu rozgrywek. 

 
3.Do klasyfikacji długofalowej Kongresu zaliczane są wszystkie turnieje.  



 
4.Klasyfikacja długofalowa punktowana jest indywidualnie. 

• Przy równej ilości PDF decyduje wyższe miejsce w turnieju głównym to jest w OTP** 

GPPPP 2016. 

• Jeżeli i tu jest równe- decyduje losowanie. 

 
5.Punkty długofalowe obliczane są w następujący sposób: 

• -za I miejsce w każdym turnieju par– ilość PDF równa liczbie par uczestniczących w 

turnieju z obniżką o 2 za każde kolejne miejsce, dodatkowo za pierwsze 3 miejsca 

odpowiednio 5,3,1 PDF. 

. 

 

6.Rozdanie nagród rzeczowych po turnieju głównym w niedzielę 8 stycznia godz. 18.30. 

 

 

 

 

 

                                                                                      ORGANIZATOR              

Klub Brydżowy Hotel Polski Mielec 


