Jelenia Góra, 03-10-2018 r.

Urząd Miasta Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Wydział Edukacji i Sportu

Dotyczy: sprawozdanie z realizacji Umowy nr E.272.37.2018 dot. promocji i
budowania wizerunku Miasta Jelenia Góra podczas Turnieju Brydżowego.

Brydżowy Turniej Par o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry odbył się w sobotę 29
września 2018 w godz. 10:00-15:00 w Kawiarni Muza Osiedlowego Domu Kultury i wpisał się
w kalendarz imprez 60-tego Września Jeleniogórskiego.
Organizatorem turnieju był Klub Brydżowy Zabobrze na zlecenie Urzędu Miasta wg
umowy nr E.272.37.2018 dot. promocji i budowania wizerunku Miasta Jelenia Góra podczas
Turnieju Brydżowego Par dla mieszkańców Jeleniej Góry z okazji Września Jeleniogórskiego 2018.
Klub Brydżowy Zabobrze rozpropagował medialnie imprezę poprzez zaprojektowane
na tę okoliczność plakaty, informacje medialne na portalach: Jelonka, nj24, jg24 , na
stronach: www.brydzjeleniagora.pl.tl, www.mzbskarkonosze.pl i www.bridgespider.com,
Facebooku i RMF. Dodatkowo prowadzono akcję informacyjną poprzez emaile i SMS-y.
W turnieju wzięło udział 13 par uczestników(w większości Jeleniogórzan a także z
Skarżyska Kamiennej, Zgorzelca, Jawora i Chicago), którzy rozegrali 30 rozdań ułożonych w
30 pudełkach z wydrukowanymi protokołami. Wyniki każdego rozdania były przesyłane
bezprzewodowo on-line do komputera przy pomocy urządzenia Bridgemate. Pozwoliło to na
wyliczenie i pokazanie (wydrukowanie) wyników natychmiast po zakończeniu zawodów.
Dodatkową atrakcją było włączenie turnieju do rozgrywek na portalu Bridgespider i
porównywanie online tych wyników z turniejem na 14 par w Poznaniu.
Zdobywcami Pucharu Prezydenta Jeleniej Góry została para Krzysztof Wójcik (Klub
Brydżowy Zabobrze) z Aleksandrem Zdyblem (TS Wisła Kraków).

1|S tr o na

Tel.: 606 708 021, http://brydzjeleniagora.pl.tl

Należy też nadmienić, iż uczestnikiem turnieju był 11-letni Aleks Bukat ze Szklarskiej Poręby,
aktualny Mistrz Europy w Brydżu Sportowym (w kategorii juniorów młodszych).
Wyniki pozostałych par znajdują się na stronie www.brydzjeleniagora.pl.tl w zakładce
"Wyniki turniejów" wraz z fotorelacją.
Zawody zakończone zostały uroczystym wręczeniem Pucharów, oryginalnych
dyplomów i nagród przez Prezesa KB Zabobrze Zbigniewa Skóreckiego. Wśród pozostałych
zawodników rozlosowano kosze słodyczy. Uczestnicy brawami podziękowali władzom
miasta za zorganizowanie Turnieju i wyrazili nadzieję na spotkanie za rok.
Ze strony organizacyjnej turniej zabezpieczyli Osiedlowy Dom Kultury i Klub
Brydżowy Zabobrze, który zaprasza wszystkich chętnych do gry "przy pomocy kart" w każdy
poniedziałek i piątek o 16:45 w ODK.

`

Prezes Klubu Brydżowego Zabobrze

Zbigniew Skórecki
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