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Wielkopolski Związek Brydża Sportowego serdecznie zaprasza na Ogólnopolski Turniej Teamów 

(OTT*): 

I Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Teamów 

pod patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca 

oraz 40-rozdaniowy turniej par rozgrywany równolegle do finałów turnieju teamów. 

50% PKL uzyskanych w Mistrzostwach będzie miało rangę aPKL. 

Impreza odbędzie się w dniach 22-23 października w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym 

Wielspin w Wągrowcu (62-100 Wągrowiec, ul. Jeziorna 16, tel. 67 26 20 900, http://wielspin.pl/). 

 

Harmonogram rozgrywek 

 Sobota, godz. 10.00 – 1. sesja eliminacyjna turnieju teamów (6 meczów 5-rozdaniowych) 

 Sobota, godz. 15.00 – 2. sesja eliminacyjna turnieju teamów (6 meczów 5-rozdaniowych) 

 Niedziela, godz. 10.00 – sesja finałowa turnieju teamów (6 zespołów gra 6 meczów 6-

rozdaniowych) 

 Niedziela, godz. 10:00 – turniej par (4x10 rozdań) 

Turniej liczony będzie w IMP-ach z przeliczeniem na VP w skali 20-0.1 

Turniej teamów zostanie rozegrany w jednej grupie, natomiast zostaną poprowdzone równolegle dwie 

klasyfikacje – open i popularna. 

W obu turniejach gwarantowane nagrody pieniężne, puchary, medale i nagrody rzeczowe, dla 

zwycięzców turnieju teamów także vouchery na pobyt w Ośrodku. Szczegółowy regulamin wkrótce. 

Zakładamy zakończenie rozgrywek w sobotni wieczór przed 20, aby resztę wieczoru móc spędzić na 

relaksie i integracji. Szeroka oferta wypoczynkowa i rehabilitacyjna Ośrodka powoduje, że warto 

rozważyć przyjazd z osobami towarzyszącymi! 

Warunki pobytu w Ośrodku Wielspin w Wągrowcu 

Pobyt od soboty do niedzieli z wyżywieniem 155-215 zł (w tym 100 zł wyżywienie) – śniadanie 

w niedzielę w formie bufetu, dwa obiady serwowane do stolika oraz kolacja grillowa w sobotni 

wieczór około godziny 20. W razie potrzeby jest możliwość rezerwacji pokoju już od piątku. Podane 

ceny od osoby. 

Standard pokoju 1-osobowy 2-osobowy 3-osobowy 

EKONOMICZNY 75 zł/dobę 65 zł/dobę 55 zł/dobę 

STANDARD 95 zł/dobę 85 zł/dobę 75 zł/dobę 

LUX 115 zł/dobę 105 zł/dobę - 

Atrakcje – basen, sauna, bilard etc. gratis! 

http://wielspin.pl/
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Kawiarnia i bar w bardzo przystępnych cenach czynne w trakcie rozgrywek i wieczorem „do ostatniego 

gościa”. 

Możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych i masaży, pod warunkiem wcześniejszego 

zamówienia. Podobnie jeśli chodzi o zabiegi kosmetyczne, na które rabat w stosunku do cennika 

wynosi 5%. 

Wśród osób rezerwujących pobyt zostanie rozlosowany voucher na pobyt w Ośrodku połączony 

z Balem Andrzejkowym. 

Wśród wcześnie rezerwujących (do 6 października) zostanie rozlosowanych 5 voucherów o wartości 

50  zł każdy na usługi gabinetu kosmetycznego. 

 

Nagrody gwarantowane 

 w Mistrzostwach Wielkopolski Teamów: 1400 zł, 900 zł, 500 zł 

 w niedzielnym turnieju par: 500 zł, 250 zł, 150 zł, 100 zł, 100 zł 

Poza tym: nagrody rzeczowe od sponsorów. 

W klasyfikacji handicapowej (popularnej) Mistrzostw: statuetki i medale. 

 

Wpisowe 

Wpisowe od zawodnika do Mistrzostw Wielkopolski Teamów: 

 70 zł – bez opłaconej składki PZBS na rok 2016, 

 60 zł – z opłaconą składką PZBS na rok 2016, 

 40 zł – z uprawnieniami do ulg, 

 20 zł – młodzież szkolna, 

 dodatkowe zniżki dla teamów z młodzieżą szkolną – patrz Regulamin. 

Wpisowe od zawodnika do niedzielnego turnieju par: 

 10 zł – uczestnik Mistrzostw, 

 40 zł – bez opłaconej składki PZBS na rok 2016, 

 30 zł – z opłaconą składką PZBS na rok 2016, 

 20 zł – z uprawnieniami do ulg, 

 10 zł – młodzież szkolna. 

 

Zobacz też: Regulamin Mistrzostw 

 

http://brydz.wlkp.pl/files/2016/regulamin-m-wlkp-teamow.pdf

