
      

                   

 
Katowickie Stowarzyszenie Brydżowe SENIOR 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 43/46 

tel: (32) 2555 111, kom: 0 501 462 608, e-mail: ksbsenior@poczta.onet.pl 

 

Katowickie Stowarzyszenie Brydżowe SENIOR zaprasza młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych                

i licealnych z Województwa Śląskiego na  organizowane przez siebie w dniu 28.04.2012r. „ IV Mistrzostwa Śląska 

Szkół w Brydżu Sportowym”.   Śląski  Związek Brydża Sportowego funduje puchary i zapewnia sędziów. 

Sędziować będą - Ryszard i Jan Łazikiewiczowie  w oparciu o załączony poniżej regulamin  i obowiązujące przepisy 

PZBS. Mistrzostwa odbędą się w Gimnazjum nr 4 w Katowicach przy ul. Granicznej 46. Dojazd do Gimnazjum nr 4 

w Katowicach autobusami nr 672, 674 lub 910 w kierunku Osiedla Paderewskiego. Wsiadając na przystanku  

„Katowice Mickiewicza”  wysiadamy na  szóstym przystanku, a wsiadając na przystanku „ Katowice Dworzec 

Andrzeja” wysiadamy na czwartym przystanku. Rozpoczęcie  Mistrzostw  nastąpi o godz. 10.00.  

REGULAMIN 

 „IV Mistrzostw Śląska Szkół w Brydżu Sportowym”  
1. Z każdej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i licealnej województwa śląskiego może startować w „IV 

Mistrzostwach Śląska Szkół w Brydżu Sportowym” dowolna liczba uczniów, ale do punktacji szkolnej będzie 

brana suma wyników  podanych w procentach uzyskanych przez najwyżej sklasyfikowanych 4 uczniów z danej 

szkoły. Do tak obliczonej sumy procentów dolicza się po jednym  procencie  za każdego ucznia startującego w 

Mistrzostwach z danej szkoły.  

2. W ramach „ IV Mistrzostw Śląska Szkół w Brydżu Sportowym”   odbędą  się 3 turnieje par rozgrywane 

równolegle na  MAKSY   na układane karty:  

   pierwszy turniej  wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych   

  drugi turniej dla uczniów  szkół gimnazjalnych. W turnieju tym może wystąpić gimnazjalista w parze  z 

uczniem ze szkoły  podstawowej 

  trzeci turniej dla uczniów szkół licealnych. W turnieju tym licealista morze wystąpić w parz z gimnazjalistą 

3. O ilości rozegranych rozdań w każdym turniejach decydować będzie  sędzia główny tak, by wszystkie turnieje 

zakończyły się około godziny 14.00. 

4. Każdy uczestnik turnieju winien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.  

5. Sędzia  po zakończeniu turniejów dostarcza organizatorowi wyniki trzech turniejów. Korzystając z tych 

wyników organizator wypisuje dyplomy dla 3 pierwszych par z każdego turnieju.  

6. W międzyczasie opiekunowie młodzieży i sędzia „ IV Mistrzostw Śląska Szkół w Brydżu Sportowym” ustalą 

punktację międzyszkolną  „IV Mistrzostw Śląska Szkół w Brydżu Sportowym” osobno dla trzech najlepszych  

szkół podstawowych,  trzech szkól gimnazjalnych i  trzech szkół licealnych.   

7. Trzy najwyżej sklasyfikowane w punktacji międzyszkolnej szkoły podstawowe,  trzy gimnazjalne i trzy licealne  

otrzymają dyplomy a zdobywcy  pierwszych miejsc puchary: „Dla najlepszej szkoły podstawowej w IV 

Mistrzostwach Śląska Szkół w Brydżu Sportowym”,  „Dla najlepszego gimnazjum w IV Mistrzostwach 

Śląska Szkół w Brydżu Sportowym” i „Dla najlepszego liceum ogólnokształcącego w IV Mistrzostwach 

Śląska Szkół w Brydżu Sportowym”. Przy jednakowych wynikach punktowych puchary wręczone zostaną  w 

drodze losowania. Pełną punktację międzyszkolną dla wszystkich szkół organizator poda niezwłocznie po 

zakończeniu MISTRZOSTW na swojej stronie internetowej www.ksbsenior.pl . 

8. Trzy najlepsze pary z każdego turnieju otrzymają dyplomy. 

9. Najwyżej sklasyfikowani uczniowie  z każdego turnieju otrzymają nagrody  rzeczowe o charakterze sportowym.  

10. Uczestnicy turnieju zostaną obdarowani materiałami promocyjnymi otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego,    

z Miasta Katowice i z Miasta Chorzów. 

11. Organizator zapewnia uczestnikom Mistrzostw napoje i skromny poczęstunek. 

12. Ze względów organizacyjnych organizator prosi opiekunów z klubów o przesłanie do dnia 26 kwietnia 2012r. 

wykazów  uczniów startujących  w „IV Mistrzostwach Śląska Szkół w Brydżu Sportowym” /załącznik/  na 

adres ksbsenior@poczta.onet.pl   

      Jan Wołodkiewicz - prezes KSB SENIOR  

http://www.ksbsenior.pl/

