
50 wrzesień - październik 2012

s
t

y
l

 
ż

y
c

i
a Hybryda na pogodę i niepogodę

Golfobrydż w Binowie

4-5 sierpnia na polu golfowym w Binowie odbyły 
się pierwsze Mistrzostwa Polski Golfowo Brydżowe. 
Na starcie stanęło blisko 70 uczestników. Arcymistrz 
Międzynarodowy w brydżu Mariusz Puczyński po 
turnieju powiedział: - Tym razem grałem tylko w 
golfa i chyba się przebranżowię. Jest to idealna hy-
bryda, bo gdy jest pogoda, to idziemy na pole golfo-
we, gdy pada deszcz - gramy w brydża. 

Uczestnicy, w zależności od posiadanych umiejętno-
ści golfowych i brydżowych, podzieleni zostali na trzy 
grupy. W turnieju głównym rywalizowano parami, na 
mistrzowskim polu golfowym w formacie Texas Scram-

Na starcie dwuboju golfowo-
brydżowego stanęło 

70 uczestników.
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Alina Zaręba i Maciej Zembrzuski triumfowali 
w pierwszych mistrzostwach województwa zachod-
niopomorskiego mikstów w brydżu sportowym. Za-
wody rozegrano w gościnnych progach szczecińskiej 
restauracji Zamkowa, a najlepsi zostali uhonorowani 
pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. 

Wiele par zostało stworzonych specjalnie na tę oka-
zję, stąd za faworytów uznawano małżeński duet z Koło-
brzegu - Sabinę oraz Aleksandra Kaźmierskich, który 
regularnie gra ze sobą nawet w rozgrywkach ligowych. 
Jeszcze na półmetku stawki mikst ten wciąż liczył się 

w walce o zwycięstwo, ale w trzech ostatnich rundach 
roztrwonił cały dorobek. Ostatecznie para z Kołobrzegu 
uplasowała się na 9. miejscu. 

Przez długi czas prowadzili Dorota Mida z Rober-
tem Cylwikiem (ostatecznie zajęli 2 miejsce), ale rewe-
lacyjny finisz zaprezentowali Alina Zaręba z Maciejem 
Zembrzuskim ze Szczecina. Wygrali osiem z dziewięciu 
ostatnich rozdań i ze znaczną przewagą nad resztą stawki 
zameldowali się na pierwszym miejscu. Dobre wyniki 
uzyskane w poszczególnych grach były tym cenniejsze, 
że zostały odniesione w starciu z bezpośrednimi rywa-
lami. Poniekąd wynikało to z systemu przeprowadzania 
zawodów. Wyniki były aktualizowane po każdej rundzie, 
a sąsiadujące ze sobą w tabeli duety tworzyły walczące ze 
sobą pary. Łącznie do mistrzostw województwa przystą-
piło 30 duetów. Dodajmy, że jako trzeci na pudle znalazł 
się mikst małżeński: Gabriela i Paweł Stężałowie.

Wszyscy podkreślali miłą atmosferę zawodów, ele-
ganckie wnętrza restauracji Zamkowa, wreszcie smaczne 
wypieki przygotowane dla uczestników karcianych zma-
gań. Choć nie obyło się także bez drobnych scysji. Jedna 
z par już na wstępie turnieju stwierdziła, że nie potrafi się 
porozumieć ze sobą i... wycofała się z imprezy. Cóż, takie 
są uroki brydża.                                                                    (sp)

Miksty w Zamkowej

Duety do mety

Do turnieju w restauracji 
Zamkowej przystąpiło 30 par 

mikstowych.

ble Strokeplay Netto (uderza dwóch zawodników, a liczy 
się w dalszej rozgrywce lepsze). W drugiej konkurencji 
rozegrano 24 rozdania brydżowe w systemie na zapis 
maksymalny. Tytuł mistrzów Polski zdobyli szczecinia-
nie Ryszard Tosiek i Sławomir Piński. Drugie miejsce 
zajęła para z Binowa: Elżbieta Zwierz i Paweł Zwierz. 
Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Poznania: 
Leszek Zembrowski i Eugeniusz Dota.

Drugą kategorią rywalizacji było rozegranie rundy 
na mistrzowskim polu golfowym oraz udział w turnieju 
Akademii Brydża. W tej rywalizacji zwyciężyły Elż-
bieta Hahs i Dorota Jankowska. Na drugim miejscu 
uplasowali się: Krystyna Wojdyr i Leonard Gugała. 
Trzecie miejsce zajęły Dorota Kamińska i Lubomira 
Kudasz.

Kolejną kategorię rywalizacji stanowiły: turniej bry-
dżowy oraz turniej golfowy dla brydżystów, adeptów 
Akademii Golfa. Wygrali Jacek Batóg i Marek Mi-
gacz. Drugie miejsce zajęli Patryk Araszkiewicz i An-
toni Adamiec. Na „pudło” załapała się też para Michał 
Szelągowski i Lech Mokrzycki, która zajęła trzecie 
miejsce .

Turniej rozgrywany był pod patronatem Polskiego 
Związku Golfa i Polskiego Związku Brydża Sportowe-
go. Głównym partnerem imprezy było Centrum Inno-
wacyjnej Rehabilitacji Terapia. Dobrymi duszkami im-
prezy byli Dorota Mida i Konrad Araszkiewicz.

(bp)
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