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                                                                   Gliwice ……………………………… 
 

Ramowy regulamin rozgrywek sportowych,  
zorganizowanych w ramach I Miejskiego Turnieju Osiedli  
o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach 

 
Przyjęty przez Rady Osiedlowe na zebraniu w dniu 26.05.2010 r. 

 
Informacje wstępne 

 
1. Organizator rozgrywek : Rada Osiedla Śródmieście 
2. Dyscyplina - brydż 
3. Termin rozgrywek - 18.09.2010 
4. Miejsce rozgrywek - Klub PEREŁKA – Gliwice, ul.Studzienna 6 
 

Informacje szczegółowe 
 

1. Warunki uczestnictwa : 
a. w rozgrywkach mogą wziąć udział mieszkańcy osiedla  

lub osoby związana z osiedlem /pracujące lub uczące się na jego terenie/, 
b. niepełnoletni uczestnicy rozgrywek biorą w nich udział  

za pisemną zgodą opiekunów prawnych i pod opieką osób dorosłych, 
c. wiek uczestników  - należy ustalić w sportach indywidualnych liczbę osób 

startujących w drużynie np. młodzików, juniorów i seniorów, w grach zespołowych 
podać kategorie wiekowe  /określić roczniki startujące  
w odpowiednich kategoriach wiekowych/, 

d. liczebność reprezentacji osiedla – bez ograniczenia, 
jak w załączonym regulaminie 

e. termin i sposób zgłoszenia reprezentacji – 
pisemne lub wysłane pocztą elektroniczną do organizatora, 
w terminie do 10.09.2010. 

f. kontakt z organizatorem rozgrywek : 
imię i nazwisko .....Andrzej Pieczyrak………………, tel. ………….……,  
email andrzej.pieczyrak@onet.eu 

2. Opis konkurencji : 
a. Jak w załączonym regulaminie. 
b. …………………………………………………………………………… 
c. …………………………………………....……………………………… 
d. …………………………………………………………………………… 
 

3. Szczegółowy program rozgrywek : 
a. Jak w załączonym regulaminie. 
b. ………………………………………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………………………………………. 
d. w przypadku dopuszczenia przez organizatora więcej drużyn lub zawodników do 

udziału w konkurencji - do punktacji ogólnej z każdego osiedla liczy się tylko jedna 
najlepsza drużyna. 
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4. Warunki rozgrywek. Organizator zapewnia : 

a.  Sędziego. 
b.  Lokal. 
c.  Sprzęt. 
d.  Poczęstunek. 
e.  Nagrody. 
 

5. Warunki rozgrywek.  
Rada Osiedla wystawiająca reprezentację zapewnia : 
a. Transport uczestników danego osiedla. 
b. ………………………………………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………………………………………. 
d. ………………………………………………………………………….…………… 
e. ………………………………………………………………………………………. 

 
6. Nagrody i pozostałe koszty imprezy /np. diety sędziowskie, wynajem sali, sprzętu, 

poczęstunek, zakup niezbędnych materiałów/: 
a.  nagrody        400,00 – 500,00 zł. 
b.  sędzia                  200,00 zł. 
c.  poczęstunek         200,00 zł. 
d.  wynajem sali            0,00 zł. 
e. ………………………………………………………………………………………. 

 
7. Inne regulacje : 

a. Jak w załączonym regulaminie. 
b. ………………………………………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………………………………………. 
d. ………………………………………………………………………….…………… 
e. ………………………………………………………………………………………. 
f. w pozostałych kwestiach i sprawach spornych obowiązują przepisy 

Międzynarodowego Prawa Brydżowego. 
 

 
 
Opracował / imię i nazwisko, data /: 

…………………..………………………………………. 

 

Zatwierdził / imię i nazwisko, data /: 

…...……………………………………………………… 

 
 


