
Poznań, 20 grudnia 2017 r. 

 

Do wszystkich klubów i drużyn  

w Wielkopolsce 

 

Prośba o przekazanie informacji zainteresowanej młodzieży 

Szanowni Państwo, 

w maju 2018 r. w Wielkopolsce odbędzie się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach 

Halowych. Wielkopolski Związek Brydża Sportowego (WZBS) będzie organizatorem zawodów 

w brydżu sportowym. 

Jako gospodarze chcielibyśmy zaprezentować się bardzo dobrze nie tylko ze strony 

organizacyjnej, ale i sportowej. Przygotowania młodzieży do Olimpiady chcemy rozpocząć 

niezwłocznie. 

Zdajemy sobie sprawę, że w różnych ośrodkach jest młodzież grająca w brydża, która mogłaby 

podjąć trud przygotowania się do startu w tych zawodach. Zwracamy się z prośbą 

o przekazanie załączonej informacji do wszystkich zainteresowanych, a także zachęcenie 

nowej młodzieży (np. członków rodziny) do rozpoczęcia swojej przygody z brydżem. 

 

W imieniu WZBS 

 

Jan Sibilski 

Kierownik wyszkolenia młodzieży WZBS 

  



Informacja o przygotowaniach 

do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych 

w brydżu sportowym 

Dotyczy roczników 2000-2002, ale również młodszych 

Jeśli urodziłeś się w 2000, 2001 lub 2002 roku i chcesz reprezentować Wielkopolskę na 

Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych w brydżu sportowym, która odbędzie się w maju 

2018 roku, to zgłoś swój udział w otwartej kadrze wojewódzkiej przygotowującej się do 

eliminacji do Olimpiady. Zgłoszenia mailowe – jan.sibilski@gmail.com – indywidualnie lub 

przez trenera Twojego klubu. 

Zawody odbywają się w kategoriach dziewcząt i chłopców. Nie przejmuj się jeśli nie masz 

partnera lub partnerki – znajdziemy go Tobie.  

W dniu 20 stycznia 2018 r. (sobota) planujemy turniej kwalifikacyjny, który będzie początkiem 

naszych wspólnych przygotowań do zawodów w maju.  

Miejsce rozgrywek – gmach VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu (ul. Żeromskiego 8/12). 

Czas trwania: 10.30 – 16.00. 

W ramach przygotowań przewidujemy 3-4 dniowe konsultacje teoretyczne połączone z dużą 

liczbą rozgrywanych rozdań. Koszt pobytu na tych konsultacjach będzie częściowo pokrywany 

z funduszy WZBS. Konsultacje odbyłyby się w lutym i marcu. Pierwszy termin to drugi tydzień 

wakacji zimowych (od czwartku do niedzieli), drugi na początku marca (piątek do niedzieli), 

trzeci pod koniec marca, także od piątku do niedzieli. 

Na konsultacje zapraszamy także wszystkich zawodników z roczników 2003 i młodszych. Może 

uda nam się stworzyć także podobną kadrę wojewódzką młodzików. 

 

W imieniu WZBS 

 

Jan Sibilski 

Kierownik wyszkolenia młodzieży WZBS 

 


