
 

 

Miło nam zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naszych nowych turniejach organizowanych na 
platformie Real Bridge, która umożliwia grę bardziej przypominającą rozgrywki na żywo dzięki 
wykorzystaniu kamer i mikrofonów.  

W styczniu zapraszamy do następujących cykli turniejów: 

1. IOR NA REAL BRIDGE - poniedziałek o godzinie 17.30, 20 rozdań na zapis maksymalny 
2. ŚRODA W PAB – środa o godzinie 18.00, 20 rozdań na zapis maksymalny  
3. SOBOTNI MARATON – sobota o godzinie 17.30, 30 rozdań (2 x maks, 2 x imp) 
4. DANUSIA UCZY – niedziela o godzinie 10.30, 14 rozdań 

W turniejach będą przyznawane punkty klasyfikacyjne PKL  oraz będzie prowadzona miesięczna długa 
fala dla każdego z cyklu odrębnie. Zwycięzcy długiej fali (6 najlepszych osób) otrzymają karnety wstępu 
na kolejny miesiąc, a dwie najlepsze osoby dodatkowo nagrody rzeczowe – niespodzianki. W przypadku 
dużej frekwencji lista i wartość nagród zostanie zwiększona.  

Cykl Danusia Uczy to nowa, bezpłatna oferta dedykowana osobom, które chcą podnieść swoje 
umiejętności licytacyjne i rozgrywkowe.  Cykl będzie prowadzony przez naszą mistrzynię, Danusię 
Kazmuchę. W poniedziałki na stronie internetowej PAB zostanie umieszczony nowy materiał 
teoretyczny, który następnie będzie ćwiczony podczas niedzielnego turnieju (cześć rozdań będzie 
ułożona pod poruszane zagadnienia w danym tygodniu). Danusia będzie także gościła na tym turnieju, 
a po nim umieści na stronie PAB rozwiązania ułożonych, tematycznych rozdań. W ramach tego cyklu 
również prowadzona będzie klasyfikacja długofalowa z nagrodami, a główną z nich będzie możliwość 
zagrania z Danusią w jednym z poniedziałkowych lub środowych turniejów.  

W styczniu obowiązują promocyjne ceny na poszczególne cykle turniejów: 

• startówka na jeden turniej w poniedziałek lub w środę – 15 zł/osoby 
• startówka na jeden turniej w sobotę – 20 zł/osoby 
• karnet na wszystkie (4) turnieje poniedziałkowe – 40 zł/osoby 
• karnet na wszystkie (4) turnieje środowe – 40 zł/osoby 
• karnet na wszystkie (4) turnieje sobotnie – 60 zł/osoby 
• karnet PAB na wszystkie (12) turnieje w styczniu – 110 zł/osoby 
• karnet na cykl Danusia Uczy – bezpłatny i dostępny wyłącznie dla posiadaczy dowolnego 

karnetu  

Karnety są imienne i nie można przekazywać ich innej osobie. Nie zwracamy pieniędzy za 
niewykorzystane turnieje i nie ma możliwości wykorzystania ich w kolejnym miesiącu. Aby wykupić 
karnet, należy dokonać zgłoszenia na stronie PAB ( www.brydz.poznan.pl ) i dokonać wpłaty na 
wskazane konto.  

 

http://www.brydz.poznan.pl/


 

W pierwszych dniach stycznia zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania nowej platformy podczas 
dwóch 20-rozdaniowych turniejów: 

• 1 stycznia, piątek o godzinie 17.30 
• 3 stycznia, niedziela o godzinie 17.30 

 
Zgłoszenia proszę dokonać poprzez formularze na głównej stronie PAB: 
www.brydz.poznan.pl 
 
Każdy zawodnik dokonuje zgłoszenia indywidulanie. Można zgłosić też partnera, ale należy wypełnić 
odrębny formularz, podając dane partnera (imię, nazwisko, jego prawidłowy adres mailowy oraz 
numer Cezar). Na adres mailowy zostanie przesłany link do turnieju (to jest jedyna ścieżka dostępu). 

Głównym sędzią w naszych zawodach jest Marcin Woźniak. 

Zapraszamy do gry, 

 

Zarząd  

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

 

http://www.brydz.poznan.pl/

