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XI Mityng Pamięci Andrzeja Mera 

w Brydżu Sportowym 
 

 

Miejsce rozgrywek: CKB „Rozłogi”, Osada Waliły 1, k/Gródka 
 

22.10.2021 r. - piątek 
godz. 17:00 Turniej par na impy o Puchar Prezesa Radia Białystok 

23.10.2021 r. - sobota 
godz. 09:30 Turniej indywidualny o Puchar Wójta Gminy Gródek 
godz. 15:00 Turniej drużynowy systemem Pattona o Puchar Burmistrza Michałowa  

24.10.2020 r. - niedziela 
godz. 10:00 Ogólnopolski turniej par** na maxy o Puchar Prezesa Podlaskiego Stronnictwa  
     Demokratycznego 
ok. godz. 17:00 Zakończenie. Klasyfikacja mityngowa o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego 

 

 

       

          

 
 

● Województwo Podlaskie ● Kontri Sp. z o.o. 

● Miasto Białystok ● Mazowieckie Zakłady Graficzne 

● Gmina Gródek    J. Zaczek A. Fiłończuk 

● Miasto Michałowo    B. Kozakiewicz Sp. j. 

● BOLESTA Sp. z o.o. ● Mir Broker Mirosław Morchat 

● „Felix” Marek Danilczuk ● Nord Auto Sp. z o.o.. 

● Hanusz Mirosław ● P.P.H.U. „UNIA” Sp. z o.o. 

● KAN Sp. z o.o. ● Stiga Laszczak Tadeusz 

 
Dyrektor mityngu              Prezes PodlZBS 

Mirosław Hanusz               Andrzej Błachno 



XI Mityng Pamięci Andrzeja Mera 
w Brydżu Sportowym 

o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego 
 

1. Termin i miejsce: 22-24 października 2021 r., CKB „Rozłogi”, Osada Waliły 1 k/Gródka 
2. Mityng zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami GIS dotyczącymi COVID-19. Zawodnicy winni posiadać 

dokument świadczący o zaszczepieniu (lub dokument ozdrowieńca, lub dokument z negatywnym wynikiem 
badań). Zgodnie z zaleceniami GIS liczba osób bez odpowiedniego dokumentu uczestniczących w zawodach 
jest ograniczona. 

3. Harmonogram imprezy: 

22.10.2021 
(piątek): 

❖ 17:00 Turniej par na impy (30 rozdań) 

▪ ok. 21:15 Kolacja 

23.10.2021 
(sobota): 

❖ 09:30 Turniej indywidualny na maxy (~ 30 rozdań) 

▪ ok. 13:45 Obiad 

❖ 15:00 Turniej drużynowy systemem Pattona (9 rund po 4 rozdania) 

▪ ok. 20:30 Kolacja 

24.10.2021 
(niedziela): 

❖ 10:00 OTP** na maxy, (40 rozdań, z przerwą na obiad po 20 rozdaniach; 

▪ ok. 17:00 Ceremonia zakończenia mityngu 

4. Opłata startowa 
❖ Turniej indywidualny na maxy i par na impy: 

• Normalne    – 50 zł. od zawodnika 

• Członkowie PZBS    - 40 zł. od zawodnika 

• Ulgowa (senior)    – 35 zł. od zawodnika. 

• Ulgowa (młodzież do 18 lat    - 15 zł. od zawodnika 
❖ Turniej drużynowy odpowiednio: - 60 – 50 – 40 - 20 zł. od zawodnika 
❖ Turniej par na maxy – odpowiednio: 70 – 55 – 45 – 20 zł. od zawodnika 

5. Nagrody: 
• Puchary za trzy pierwsze miejsca we wszystkich klasyfikacjach 

• Nagrody finansowe regulaminowe za wszystkie turnieje 

• Nagrody rzeczowe za klasyfikację mityngową, tylko dla uczestników ceremonii zakończenia. 

6. Rejestracja w systemie elektronicznym lub u kol. Adama Szemplińskiego mail: as51as@icloud.com 
tel.: 798 270 525. Rejestracja do 20 października (środa) godz. 16:00.  

7. Wszystkie turnieje są zaliczane do cyklu GP Województwa Podlaskiego 2021. 
8. Podczas turnieju drużynowego zostanie rozegranych 9 rund po 4 rozdania na dochodzenie; pierwsze dwie rundy 

zgodnie z rozstawieniem (gospodarze: 1 - n, goście: n+1 - 2n, w drugiej rundzie goście zamienią się na pozycje 
– nieparzysty numer z parzystym – 1-2, 3-4 itd.). Kolejne 6 rund bez powtórzeń z opóźnieniem jednej rundy, 
ostatnia runda dokładnie wg wyniku z możliwością powtórzeń. Przy takiej samej liczbie punktów o kolejności 
decyduje wyższe miejsce przed ostatnią rundą (przedostatnią, trzecią od końca) następnie losowanie. 

9. Klasyfikacja mityngowa 
• Do klasyfikacji mityngowej zaliczane są wszystkie turnieje 

• Punkty mityngowe otrzymuje 100% uczestników każdego turnieju 

• Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje: ind = 100, pary impy, = 120, drużynowy – 140, maxy = 150 PDF. Za czołowe 
miejsca naliczane są premie: 10, 7, 5, 3, 2, 1 PDF. Obniżki o stałą liczbę wynikającą z liczby par, by ostatnia para 
otrzymała wartość mniejszej obniżki (obniżki mogą się różnić o 1 PDF) 

• O wyższym miejscu w punktacji mityngowej, przy równej liczbie punktów, decyduje wyższe miejsce w turnieju 
indywidualnym; w drugiej kolejności losowanie 

10. W mityngu obowiązują aktualne przepisy PZBS; wprowadza się zakaz blefu niestandardowym lub silnym otwarciu 
konwencyjnym. 

11. Sprawy sporne w trakcie trwania mityngu rozstrzyga sędzia główny; interpretacja regulaminu należy do 
organizatorów. 

 

Dyrektor Turnieju        Prezes PodlZBS 

Mirosław Hanusz, tel. 602 371 068      Andrzej Błachno, tel. 508 190 471 

mailto:as51as@icloud.com


XI Mityng Pamięci Andrzeja Mera 
w Brydżu Sportowym 

o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego 
 

 
1. Miejsce pobytu 

Centrum Konferencyjno-Bankietowe „Rozłogi”, 16-040 Gródek, Waliły-Osada 1 
 

2. Baza noclegowa – 44 pokoje 1- i 2-osobowe 

❖ Nocleg ze śniadaniem w pokoju 1 os. - 105 zł. 
❖ Nocleg ze śniadaniem w pokoju 2 os. -   80 zł./osobę 

Śniadania od godz. 08:30 
 

3. Wyżywienie 

❖ Obiad - 35 zł. 
❖ Kolacja - 30 zł. 

 
4. Pobyt z pełnym wyżywieniem od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę, dla uczestników Mityngu 

wraz z osobami towarzyszącymi 

❖ Pobyt w pokoju 1 os. - 330 zł. 
❖ Pobyt w pokoju 2 os. - 280 zł./osobę 

 
5. Dla uczestników Mityngu, wraz z osobami towarzyszącymi, doba hotelowa w niedzielę przedłużona 

do zakończenia imprezy, ok. godz. 18-tej. 
 

6. Ośrodek dysponuje restauracją (serwis kawowy, napoje, posiłki w czasie trwania imprezy). 
 

7. Noclegi i wyżywienie gwarantowane przy rezerwacji w terminie do 15-go października, rezerwacja w 
CKB „Rozogi”, mail: rozlogi@ckbrozlogi.pl tel. 516 315 010 na hasło „Brydż”. Rezerwacja 
potwierdzana po wpłacie zadatku w wysokości 20% łącznej kwoty zamówienia na rachunek: 
BGŻ/BNP Paribas 68 1750 0012 0000 0000 3898 8708. Płatność gotówką/kartą płatniczą przy 
zakwaterowaniu. Możliwość wystawienia faktury. 

 
Pełna oferta CKB „Rozłogi” wraz z mapką dojazdu dostępna na stronie www.ckbrozlogi.pl 

Dla zainteresowanych przedłużeniem pobytu (grzybobranie, wypoczynek) – warunki jak dla 
uczestników Mityngu 
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