
    URZĄD MIASTA TARNOWA     
TARNOWSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO 

 
HOTEL RESTAURACJA CRISTAL PARK W TARNOWIE 

 

  

 
  zapraszają na 

 
IV TARNOWSKI MITYNG BRYDŻOWY 

 
VI MEMORIAŁ 

TARNOWSKICH BRYDŻYSTÓW  
XVII TURNIEJ PAMIĘCI 
JURKA BOJARSKIEGO 

 

OTP XXV MAUZOLEUM BEMA 
 
MIEJSCE ZAWODÓW: 

Hotel Cristal Park, Tarnów, ul. Traugutta 5, tel./fax (014) 633 12 25, 630 06 50 
 
PROGRAM: 

• sobota, 6 listopada, godz. 10.00 
VI Memoriał Tarnowskich Brydżystów – cavendish uśredniony (3 mini sesje po 10 rozdań) 

• sobota, 6 listopada, godz. 16.00 
XVII Turniej Pamięci Jurka Bojarskiego – teamy (7 rund po 4 rozdania) 

• niedziela, 7 listopada, godz. 10.00 
OTP** XXV Mauzoleum Bema GPPPW Tarnów – maxy (5 mini sesje po 10 rozdań) 

 
Wszystkie turnieje mityngu wpisane do ogólnopolskiego kalendarza imprez brydżowych. Turnieje 
sobotnie rozgrywane jako krótkie turnieje ogólnopolskie, turniej niedzielny z rangą OTP** (100 pkl za 
zwycięstwo w turnieju). 
 
WPISOWE: 
Opłaty przyjmowane są osobno do każdego z turniejów. 
Sobota: 
 normalne – 30 zł 
 członkowie PZBS – 20 zł 
 ulgowe (seniorzy > 65, juniorzy) – 15 zł 
 młodzież szkolna – 5 zł 
 W turnieju teamów wpisowe od każdego 
 zawodnika. 

Niedziela: 
 normalne – 55 zł + 5 zł na fundusz GPPPW 
 członkowie PZBS – 40 zł + 5 zł na GPPPW 
 ulgowe (seniorzy > 65, juniorzy) – 25 zł + 5 zł 
 na fundusz GPPPW 
 młodzież szkolna – 10 zł + 5 zł na GPPPW 

 
www.tzbs.okay.pl/mauzoleum.php 



KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA: 
Podczas Mityngu prowadzona będzie indywidualna Klasyfikacja Długofalowa /PDF/.  

Do Klasyfikacji Długofalowej zaliczają się wszystkie turnieje. W turniejach ilość przyznawanych 
PDF-ów równa jest – dwukrotnej liczbie startujących par z obniżką za kolejne miejsce 2 PDF – aż do 
wyczerpania. Dodatkowo za zdobycie pierwszych trzech miejsc premia 5-3-1 PDF. W przypadku 
lokat dzielonych w poszczególnych turniejach – pary otrzymują średnią sumy PDF przysługujących 
za te lokaty. W turnieju teamów ilość przyznawanych PDF-ów równa jest – czterokrotnej liczbie 
startujących teamów z obniżką za kolejne miejsce 4 PDF – aż do wyczerpania. Dodatkowo za 
zdobycie pierwszych trzech miejsc premia 5-3-1 PDF. W przypadku lokat dzielonych w PDF  
w Klasyfikacji Długofalowej o wyższym miejscu decyduje większa ilość rozegranych turniejów, 
większa liczba PDF zdobytych w turnieju niedzielnym, gdy to nie rozstrzyga to ewentualnie 
losowanie. 

 
NAGRODY 
Nagrody wartości co najmniej 9000 zł. 

– WŚRÓD UCZESTNIKÓW, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ WE WSZYSTKICH TRZECH TURNIEJACH 
ZOSTANIE ROZLOSOWANA NAGRODA GŁÓWNA (KAMERA) ORAZ KILKA NAGRÓD RZECZOWYCH 
(SPRZĘT RTV AGD) I KSIĄŻKOWYCH – WARUNKIEM OTRZYMANIA NAGRODY JEST OBECNOŚĆ NA 
SALI W TRAKCIE LOSOWANIA 

 – nagrody finansowe oraz puchary dla zdobywców pierwszych 3 miejsc w każdym z turniejów 
 – nagrody rzeczowe dla zwycięzców każdego z turniejów 
 – nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych 3 miejsc w turnieju niedzielnym 
 – nagrody książkowe dla zdobywców pierwszych 3 miejsc w każdym z turniejów  
 – nagrody rzeczowe oraz albumy książkowe dla 3 najlepszych zawodników Mityngu  

– nagroda rzeczowa, album książkowy i puchar dla najlepszego juniora Mityngu 
 – upominki i nagroda książkowa dla najlepszej zawodniczki Mityngu 
 – upominki i nagroda książkowa dla najlepszego seniora Mityngu 
 
NOCLEGI: 
Możliwość skorzystania z noclegów po preferencyjnej cenie – Hotel Cristal Park Tarnów. 
Cennik pokoi hotelowych dla uczestników Mityngu (cena wraz z śniadaniem): 

1 osobowy standard     112 zł; 
2 osobowy standard     164 zł; 
3 osobowy standard     209 zł; 
3 osobowy z dostawką standard  279 zł; 
1 osobowy Premium    148,50 zł; 
2 osobowy Premium    214 zł. 

Doba hotelowa trwa od 14.00 do 12.00. 
 
SĘDZIA: 

Marek Rusek 
 
SPONSORZY: 
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