
 
Pensjonat „Flora” 
Dorota Kałużny 
Ul. Jana Kiepury 2 
33- 380 Krynica- Zdrój 
www.florakrynica.pl 
mail: starowianka@op.pl 

 
IV Krynickie  Spotkania Brydżowe – wiosna 2015 

Termin:24- 30 kwietnia 2015 
 

Pensjonat FLORA 33-380 Krynica Zdrój ul. J. Kiepury 2                                                                  
tel. (18)  471 64 29 kom:502 300 840                                                                                                                

e-mail.: starowianka@op.pl, www.florakrynica.pl 
Cena:  880 zł – 1 osoba w pokoju 2 osobowym,  1.020 zł – pokój 1 osobowy 
Pakiet obejmuje: 
* codzienne turnieje brydżowe (szczegóły w regulaminie) ,                                                
* 7 noclegów w pokojach 1-2 osobowych z łazienkami,                                                 
* całodzienne wyżywienie, 3 posiłki, smaczna kuchnia domowa,  
* góralską biesiadę z pieczeniem kiełbasek i muzyką na żywo,                                     
* spacer po Krynicy Zdroju z przewodnikiem,                                                                
* koncerty orkiestry zdrojowej  (wejście gratis),                                                   
* bezprzewodowa sieć WiFi. 
 
Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców!! 
- Pobyt weekendowy w Krynicy- Zdroju 
- Nagrody rzeczowe 
   * Zespół odnowy biologicznej, 1,5 godz. dziennie, do wyboru:                    
Sauna fińska (sucha), Sauna na podczerwień, Sauna parowa, 
Hydroterapia: bicze wodne, masaże wodne (szkockie, kończyn górnych, 
podudzi, stóp), Jacuzzi, Basen ,                                                                           
Szczegóły i zalecenia: http://www.sanatorium-wojskowe.pl/zespoodnbiolog.html 
 
Organizator:  Pensjonat  FLORA w Krynicy Zdroju. 
 
Opieka merytoryczna: Stowarzyszenie Sportowe ALF Nowy Sącz                    
sędzia Adam Waśko. 
 
Dodatkowe Informacje:                                                                                         
* Informacji nt. rozgrywek brydżowych udziela sędzia Adam Waśko                           
(kom. 668-460 454) waskoadam@poczta.onet.pl, 
 
 * cena nie zawiera opłaty klimatycznej w wysokości 3,5 zł/osoba/dzień. 
 
Rezerwacja: tel.(18) 471 64 29 kom: +502 300 840 e-mail.: 
starowianka@op.pl,  
 



 
 

REGULAMIN 
IV Krynickie  Spotkania Brydżowe – wiosna 2015 

Termin:  24.04. - 30.04.2015                         
Organizator: pensjonat „ FLORA” w Krynicy Zdroju. 
Sędzia Główny: Adam Waśko 
I. Założenia ogólne 
1. Turnieje w ramach Krynickich Spotkań Brydżowych będą rozgrywane w salach pensjonatu 
„FLORA” w Krynicy Zdroju ul. Jana Kiepury 2 
2. We wszystkich turniejach  obowiązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS} 
 3.zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 15 min przed rozpoczęciem zawodów. Po tym terminie 
organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zawodnika. 
4. Wszystkie turnieje zostaną rozegrane na wcześniej przygotowanych rozdaniach w ramach turniejów 
BridgeSpider 
5. Zapisywanie wyników elektroniczne za pomocą „pierniczków”. 
6. Wyniki poszczególnych turniejów będą publikowane bezpośrednio po turnieju, jako wyniki wstępne. 
Wyniki ostateczne podawane będą w dniu następnym po ewentualnym rozpatrzeniu reklamacji. 
6. Wyniki, protokoły i historie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej 
www.pensjonatflora.pl 
7. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny i 
Organizator. 
8. Za wszystkie turnieje zostaną przyznane punkty PKL na zasadach obowiązujących w PZBS. 
9. W Sali gry obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 
10. Turnieje rozgrywane będą na zapis maksymalny 
 
II. Punktacja długofalowa 
1. W turniejach n r I do IX  prowadzona będzie punktacja długofalowa: 
  Ilość  zdobytych punktów za turniej określa się wg wzoru  L= 2 ( P + 1 -  M ) – gdzie :   
       L – ilość  zdobytych punktów ,  P – ilość par w turnieju ,  M – zajęte miejsce  
Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zwycięzców punktacji długofalowej 
 
III. Opłaty 
.Opłata uprawniająca do udziału w turniejach wynosi 10 zł od zawodnika  za jeden turniej 
IV. Nagrody 
   Zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzymają nagrody finansowe z godnie z regulaminem 
PZBS 
HARMONOGRAM 
 
Turniej nr. 1: 24.04.2015 godz. 18.00 
Turniej nr 2:  25.04.2015 godz. 10.00 
Turniej nr 3:  25.04.2015 godz. 18.00 
Turniej nr. 4: 26.04.2015 godz. 10.00 
Turniej nr. 5: 27.04.2015 godz..18.00 
Turniej nr. 6: 28.04.2015 godz. 18.00 
Turniej nr. 7: 29.04.2015 godz. 18.00 
Turniej nr. 8: 30.04.2015 godz. 10.00 
 

 


