zapraszamy na

MITYNG GÓRNOŚLĄSKI 2021
w brydżu sportowym
o puchar

Przewodniczącego Rady Miasta Chorzów
Waldemara Kołodzieja
Chorzów, 25-27 czerwca 2021 r.
OTP* Otwarte Mistrzostwa Śląska na maksy
puchary dla trzech pierwszych miejsc
oraz nagrody pieniężne
Nagrody rzeczowe za klasyfikację mityngu
Puchary Mityngu Górnośląskiego oraz nagrody rzeczowe ufundowali:
- Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Kołodziej
- Wydział Kultury i Sportu Miasta Chorzów
- Śląski Związek Brydża Sportowego
- Starochorzowski Dom Kultury
Nagrody – zgodnie z regulaminem mityngu.
Kontakt: Ryszard Łazikiewicz 607-505-397 e-mail rlazik@o2.pl, wyniki www.slzbs.pl
MITYNG GÓRNOŚLĄSKI - Miejsce rozgrywek :
Starochorzowski Dom Kultury, Chorzów, ul. Siemianowicka 59.
25.06. - piątek - godz. 17:00 - turniej par na impy(cavendish)
26.06.- sobota - godz. 9:30 - turniej par młodzieży dla min. 6 par
26.06.- sobota - godz. 9:30 – turniej dla UTW dla min. 6 par
26.06.- sobota - godz. 9:30 - turniej par na maksy
26.06.- sobota - godz. 14:00 – turniej par na impy
27.06.- niedziela - godz. 10:00 – OTP* Mistrzostwa Śląska na zapis maksymalny(39+roz.)
VII Memoriał arcymistrza Andrzeja Wojtusiaka - turniej Cyklu GP Śląska 2020/2021
Wpisowe do turniejów (1sesja) od osoby : Niezrzeszeni w PZBS - 30zł
Członkowie PZBS - bez zniżki 25zł. Ze zniżką : kobiety, jun. 21-25 lat, sen. +66l. - 20zł
juniorzy 16-20 lat - 10zł., młodzicy do 15 lat - 5 zł
Wpisowe do Mistrzostw Śl. (39+rozd.) rozdań) od osoby: Niezrzeszeni w PZBS - 50zł
Członkowie PZBS - bez zniżki 40zł. Ze zniżką: kobiety, jun. 21-25 lat, seniorzy+66l. - 30zł
juniorzy 16-20 lat-25zł, młodzicy do lat 15 - 15 zł( w tym 4 zł od pary dla wszystkich na pdf
Cyklu GP Śląska)
Wpisowe do turnieju UTW od osoby - 12 zł, zrzeszeni w PZBS - 8 zł
Uwaga! Organizatorzy przeprowadzą turnieje zgodnie z aktualnymi przepisami GIS i
PZBS dotyczącymi zasad prowadzenia turniejów w sytuacji zagrożeń epidemicznych.
Zapewniamy kawę i herbatę dla uczestników

