
IX MEMORIAŁ W BRYDŻU SPORTOWYM 
ZBIGNIEWA ROGALI 

założyciela Klubu Brydżowego „KONTRA” w Krokowej 
              
 
 

22 październik 2016 roku  -  Zamek w Krokowej 
 
 
 

PROGRAM  MEMORIAŁU: 
 
 
godz.  10.00  -  Turniej Par na punkty meczowe 
 

godz.  16.00  -  Turniej Par na zapis maksymalny zaliczany  do  cyklu   
Turniejów  GRAND  PRIX  PWZBS. 

 
 
WPISOWE: 
 
Turniej o godz. 10.00 
 
Od każdego zawodnika : 

 niezrzeszeni               35,- zł 

 normalne      30,- zł 

 ulgowe      22,- zł 

 młodzież szkolna              10,- zł 
 

Turniej o godz. 16.00 
 
Od każdego zawodnika : 

 niezrzeszeni  40,- zł  =  35,- zł + 5,- zł (fundusz nagród długofal. Grand Prix) 

 normalne   35,- zł  =  30,- zł + 5,- zł (fundusz nagród długofal. Grand Prix) 

 ulgowe   27,- zł  =  22,- zł + 5,- zł (fundusz nagród długofal. Grand Prix) 

 młodzież szkolna 15,- zł  =  10,- zł + 5,- zł (fundusz nagród długofal. Grand Prix)
              

Ulgi przysługują: 
 
Za okazaniem aktualnej legitymacji PZBS: 

 seniorom powyżej 65 lat 

 juniorom do 25 lat 
 

Za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej: 

 młodzieży szkolnej  
 



NAGRODY: 
 

W obu turniejach 10% najlepszych par otrzymuje nagrody finansowe. 
 
 
Za zwycięstwo w klasyfikacji końcowej memoriału nagrody rzeczowe dla:  
 

 zawodników którzy zajmą miejsca 1 - 6, 

 najlepszej pary z Krokowa, 

 najmłodszego zawodnika 
 

 
USTALENIA REGULAMINOWE: 
 

1. W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz regulaminy PZBS. 
2. Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych (HUM). 
3. Karta konwencyjna nie jest wymagana, ale zalecana do obrony własnych 

dóbr. 
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscu rozgrywek. 
5. Czas odwołania od wyników wynosi 30 minut od ich ogłoszenia. 
6. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny. 

 
 

ORGANIZATORZY: 
 

 Urząd Gminy w Krokowej 

 Klub Brydżowy „KONTRA” w Krokowej 
  
 

INFORMACJE 
 

W przerwie między turniejami istnieje możliwość zjedzenia taniego 
obiadu.  
 

 
KONTAKT  

 
 Krystyna Rogala  -  tel. kom:  603 658 323 

 Janusz Liwosz  -  tel. kom:  668 450 461 
 

 
 

 
              


