Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy członkowie Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego zrzeszeni w Mazowieckim FORUM SZZP, członkowie Stowarzyszeń
Naukowyo-Technicznych,
Informujemy uprzejmie, że poczynając od 3 października 2017 otwieramy kolejny cykl
turniejów BRYDŻA SPORTOWEGO o puchar przewodniczącego MAZOWIECKIEJ IZBY
INZYNIERÓW BUDOWNICTWA.
Celem szóstego już cyklu turniejów jest działanie na rzecz integracji środowisk,
zrzeszonych w Mazowieckim Forum Samorządów Zaufania Publicznego (MFSZZP);
(adwokatów, aptekarzy, architektów, lekarzy, prawników, pielęgniarek, inżynierów, itd.)
Zaproszenie do udziału, kierujemy również do członkow Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych, a także samorządów zawodowych nie zrzeszonych w Mazowieckim Forum.
Dalsza popularyzacja brydża sportowego wśród przedstawicieli wymienionych wyżej
środowisk, dzięki już sprawdzonemu zainteresowaniu tą dyscypliną, będzie sprzyjała
zbliżeniu osób, na co dzień działających w bardzo różnych dziedzinach.
Pierwszy turniej nowego cyklu odbędzie się w naszej siedzibie przy ul 1-go Sierpnia 36B
3-go października o godz 17. Cały cykl 2017/2018 obejmować będzie jak dotąd 12 turniejów.
Przewidujemy wręczenia nagród honorowych podczas uroczystości zamknięcia cyklu. Puchar
Przewodniczacego znajdzie się w rekach zwycięzcy cyklu w czasie tej uroczystości.
TERMINY turniejów: 03.10.2017; 07.11.2017; 05.12.2017; 02.01.2018; 06.02.2018;
06.03.2018; 03.04.2018; 08.05.2018; 05.06.2018; 10.07.2018; 07.08.2018; 04.09.2018. Są to,
oprócz maja i lipca, wszystkie pierwsze wtorki miesiąca. Dla zapewnienia sobie uczestnictwa
w turnieju, radzimy zgłaszać chęc uczestnictwa z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na
adres biuro@maz.piib.org.pl lub sms’em na numer 502162459
O uroczystości zamknięcia piątego cyklu turniejowego sezonu 2016/2017, poinformujemy
oddzielnym zawiadomieniem.
Współorganizatorem turniejów jest WARSZAWSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO
Z ramienia Rady MOIIB nadzór nad organizacją cyklu sprawuje zastępca przewodniczącego
Rady Okręgowej kol Jerzy Kotowski – animator tej dyscypliny w Mazowieckiej OIIB.

REGULAMIN SPORTOWY ZAWODÓW
1. Wszystkie turnieje mają formułę otwartą. Zapraszamy zawodników , reprezentujących
zawody zrzeszone w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego (MFSZZP), Stowarzyszenia Naukowo, Techniczne, z dowolnie
wybranym partnerem/erką. W miarę wolnych miejsc w turniejach będą mogli
uczestniczyć zawodnicy nie zorganizowani w FORUM.
2. Turnieje par odbywają się zgodnie z regulaminem PZBS.
3. Obowiązuje zakaz stosowania systemów licytacyjnych wysoce sztucznych.
4. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator oraz sędzia
zawodów.
5. Wpisowe do turniejów, przeznaczone w 50% na nagrody, wynosi:
 Od członków czynnych samorządów i stowarzyszeń 20 zł od osoby.
 Od osób niezrzeszonych w samorządach i stowarzyszeniach 25 zł od osoby.
 Od emerytów, 15 zł od osoby

 Od studentów i młodzieży szkolnej 10 zł od osoby.
6. W każdym z turniejów wysokość nagród pieniężnych będzie zależna od frekwencji na
turnieju. Dwie
najlepsze pary otrzymają, nagrody, niezależne od wielkości
posiadanych wskaźników WK. 3-cia i dalsze nagrody będą przydzielane parom,
których suma posiadanych indywidualnych WK jest mniejsza lub równy liczbie 6,00.
O ile wśród nagrodzonych nie będzie pary mikstowej, przewiduje się nagrodę
dodatkowa jednak również dla pary która ma sumę WK mniejszą od liczby 6.00
7. W klasyfikacji łącznej uwzględniony będzie indywidualny wynik zawodnika
osiągnięty w punktacji długofalowej z całego cyklu turniejowego. W klasyfikacji
długofalowej prowadzona będzie klasyfikacja łączna, ale również poszczególnych
zawodów. Uwzględniane będą wyniki uzyskane z dowolnym partnerem.
8. Punkty PKL otrzymywane zgodnie z zasadami obowiązującymi w PZBS uzyskują
zawodnicy bez względu na uprawiany zawód, natomiast nie będą miały wpływu na
klasyfikacje łączną tego cyklu turniejów.
9. Osoby nie zrzeszone we wspomnianych wyżej organizacjach będą uzyskiwać punkty
PKL liczące się w klasyfikacji brydżowej (CEZAR), natomiast nie będą uwzględniane
w nagrodach przyznawanych na podstawie długofalowej klasyfikacji turniejowej.
10. Nagrody - zgodnie z regulaminem PZBS. Zdobywcy 6 pierwszych miejsc w
klasyfikacji długofalowej otrzymają nagrody honorowe. Przedstawiona zostanie
również klasyfikacja w samorządach, reprezentowanych przez więcej niż 5-ciu
uczestników. Organizatorzy nie wykluczają ustanowienia nagród specjalnych
pochodzących z ewentualnego sponsoringu.
11. Zdobywcą pucharu za wyniki cyklu rocznego może być wyłącznie zawodnik- członek
lub były członek któregokolwiek z Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

