
 
 

 

  

 
 

Tarnowski Związek Brydża Sportowego 
Urząd Miasta Tarnowa 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie 
Hotel Restauracja „Cristal Park” w Tarnowie 

 
zapraszają na 

 

V TARNOWSKI MITYNG BRYDŻOWY 
„MAUZOLEUM BEMA” 

 
PROGRAM 

• VII Memoriał Tarnowskich Brydżystów  
o Puchar Starosty Tarnowskiego 

• XVIII Turniej Teamów pamięci Jurka Bojarskiego 
• Ogólnopolski Turniej Par XXVI MAUZOLEUM BEMA 

o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa 
 
 
MIEJSCE ZAWODÓW 

• Hotel Cristal Park, Tarnów, ul. Traugutta 5, tel./fax 14 633 12 25, 14 630 06 50 
 
 
HARMONOGRAM 

• sobota, 12 listopada, godz. 10.00 
VII Memoriał Tarnowskich Brydżystów – cavendish uśredniony  

• sobota, 12 listopada, godz. 15.00 
XVIII Turniej Pamięci Jurka Bojarskiego – teamy (7 rund po 4 rozdania) 

• niedziela, 13 listopada, godz. 10.00 
OTP** XXVI Mauzoleum Bema GPPPW Tarnów – maxy  

 
Wszystkie turnieje mityngu wpisane są do ogólnopolskiego kalendarza imprez brydżowych. 
Turnieje sobotnie rozgrywane jako krótkie turnieje ogólnopolskie, turniej niedzielny z rangą 

OTP** (100 pkl za zwycięstwo w turnieju). 
 

www.tzbs.okay.pl/mauzoleum.php 



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 jak wyżej od każdego zawodnika. 

• niedziela 
normalne – 50 zł + 5 zł na fundusz GPPPW; członkowie PZBS – 35 zł + 5 zł na GPPPW; 
ulgowe (seniorzy > 65, juniorzy) – 25 zł + 5 zł na fundusz GPPPW;  
młodzież szkolna – 5 zł + 5 zł na GPPPW 

 
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 

• turnieje par 
nagrody finansowe w wysokości 60% wpisowego oraz puchary dla zdobywców 
pierwszych 3 miejsc,  

• turniej teamów 
nagrody finansowe w wysokości 60% wpisowego dla zdobywców pierwszych trzech 
miejsc oraz puchary dla zwycięzców, 

• nagrody rzeczowe dla zwycięzców każdego z turniejów 
• nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych 3 miejsc w turnieju niedzielnym 
• nagrody książkowe dla zdobywców 2 i 3 miejsca w turniejach sobotnich, 
• puchar dla zwycięzcy punktacji długofalowej oraz nagrody rzeczowe dla  

3 najlepszych zawodników Mityngu 
• nagroda rzeczowa i puchar dla najlepszego juniora Mityngu 
• nagroda rzeczowa i puchar dla najlepszego młodzika Mityngu 
• nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki Mityngu 
• nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora Mityngu 

 
NOCLEGI 
(możliwość skorzystania z noclegów po preferencyjnej cenie – Hotel Cristal Park Tarnów) 

• Rezerwacja na hasło „Brydż” -  tel./fax 14 633 12 25, 14 630 06 50 
• 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 
Mariusz Kita 



SPONSORZY 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, 

Zakład Graficzny COLONEL         Kawiarnia HYBRYDA 
DORATON – Producent koszul i krawatów 

Hotel Restauracja „Cristal Park” w Tarnowie 
Wydawnictwo Szkolne OMEGA 

 
 

PATRONAT 
Prezydent Miasta Tarnowa 

Starosta Tarnowski 


