
 

GRAND PRIX LZBS w Brydżu Sportowym 
Otwarte mistrzostwa Żar 2022 o Puchar Burmistrza Miasta 

XXIII MEMORIAŁ im. Zygmunta Kalinowskiego 
 
Czas i miejsce zawodów: 
 
3 grudnia (sobota) 2022 r. 
Sala warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego  w Żarach 
przy ul. Parkowej 9 (wejście od Al. Jana Pawła II).  
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ( 40 par ) mile widziana wcześniejsza 
rezerwacja. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo 
Kontakt: Jacek Corn tel. 605 584 640 kecajc@wp.pl  
 

Dla par niezarejestrowanych zapisy do godz. 9.45 

 
Początek zawodów godz. 10.00 
Turniej 4 sesyjny (mini-stoliki x 10 rozdań), na zapis maksymalny z 1 * ( a-pkl ) 
Przerwa obiadowa ok. godz. 13.00 - 13.30 ( Zapisy na obiad tylko mailem lub tel. do dnia 
29.11.2022 ) 
Sędzia główny zawodów – Grzegorz Pogodziński 
Organizatorzy:  

Międzyszkolny Klub Sportowy SOKÓŁ Żary  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach 
Burmistrz Miasta Żary 

 
Wpisowe do turnieju: 
- normalne 40 zł. 
- ulgowe (PZBS senior 30 zł, nestor 20 zł.) 
- ulgowe członek klubu UTW ( niezrzeszony w PZBS ) 20 zł. 
Nagrody: 
Nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł. oraz okolicznościowe puchary  
I miejsce – 1000 zł.  
II miejsce – 600 zł.  
III miejsce – 400 zł.  
oraz nagrody pieniężne dla najlepszej: 
- pary żarskiej  
- pary mikstowej 
Przepisy gry: 
- obowiązują przepisy i regulaminy PZBS; 
- na sali gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu; 
- zabrania się nadużywania alkoholu; 
- zabrania się otwarć blefowych; 
- do systemów wysoce sztucznych, niezbędna jest karta konwencyjna; 
- odzywki sztuczne muszą być alertowane; 
- odzywki skaczące (do wysokości 3BA) muszą być stopowane. 
 
 



Regulamin podziału nagród regulaminowych i rzeczowych 

GP LZBS otwarte mistrzostwa Żar 2022 o Puchar Burmistrza Miasta 
XXIII Memoriał im. Zygmunta Kalinowskiego 

 

A. Zasady przyznawania nagród pieniężnych  
- Ilość i wysokość nagród pieniężnych określa ORGANIZATOR turnieju.  
B. Podział nagród pieniężnych 
1.  Nagrody pieniężne nie mogą się kumulować; 
2.  Nagrody GŁÓWNE 1000, 600, 400 zł. (I, II, III miejsce) oraz puchary, otrzymują pary, 

które zajęły w turnieju odpowiednio PIERWSZE, DRUGIE i TRZECIE miejsce. 
3.  Nagrody SPECJALNE, pieniężne, z funduszu wpisowego do turnieju, otrzymują: 

a. para ŻARSKA (miasto Żary, gmina Żary lub powiat żarski); 
b. para MIKSTOWA; 

pod warunkiem, że do rywalizacji w odpowiedniej kategorii przystąpi co najmniej 5 par, 
w innym przypadku, nagrodę otrzymuje zdobywca 4 lub 5-go miejsca w zawodach. 

4.  Wysokość nagród SPECJALNYCH określi ORGANIZATOR turnieju. 
5.  Zwycięskiej parze przysługuje tytuł mistrza Żar na 2022 rok, zdobywcy 2 miejsca w 

zawodach tytuł I wicemistrza, 3 miejsca tytuł II wicemistrza. 
6.  W sprawach spornych dotyczących podziału nagród w turnieju rozstrzygnięcia dokonuje 

ORGANIZATOR turnieju przy współudziale SĘDZIEGO GŁÓWNEGO zawodów. 
 
 
 


