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UWAGA: Turniej w tym roku odbędzie się w formule on-line. Zostanie przeprowadzony za pośrednictwem
platformy Bridge Base Online. Uczestnicy będą zwolnieni z indywidualnych opłat. Losowanie par odbędzie się w
dniu poprzedzającym imprezę, czyli w piątek 27 listopada 2020.
Dalsze informacje odnośnie organizacji tegorocznej edycji naszego Turnieju będa udostepniane w miarę
doprecyzowania szczegółów.
Przyjmuję już zgłoszenia zawodników - muszą oni mieć możliwość skorzystania z platformy BBO.
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Szanowni Państwo,
w imieniu Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego zapraszam do
udziału w XIII Otwartym Turnieju Brydżowym o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, który odbędzie się
w dniu 28 listopada 2020 roku (sobota) o godz.10.00.
Honorowy Patronat nad Turniejem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
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Zapraszamy również osoby o stosunkowo niskim poziomie zaawansowania.
Formuła turnieju polega na podziale grających na dwie kategorie zawodników: osoby mniej zaawansowane
(Amatorzy) oraz osoby o większym doświadczeniu (Profesjonaliści). Następnie pary składające się po jednym
zawodniku z każdej z tych grup kojarzone są przed rozpoczęciem turnieju w sposób losowy.
Całość lub znacząca część wyników wprowadzana będzie przy pomocy urządzeń bridgemate tzw. pierniczków.
Ta nowoczesna technologia gwarantuje szybkie uzyskanie wyników po zakończeniu gry.
Umiejętność gry w brydża to nie tylko możliwość miło spędzonego czasu lub rywalizacji sportowej. Ta gra
pozwala wykształcić między innymi takie cechy jak umiejętność podejmowania decyzji przy niepełnej informacji,
logiczne myślenie, umiejętność negocjacji oraz ocena poziomu podejmowanego ryzyka. Nie należy chyba nikogo
przekonywać jak istotne znaczenie mają te umiejętności nie tylko w działalności gospodarczej i zawodowej, ale i
w naszym codziennym życiu. Znajomość brydża przydaje się również podczas wyjazdów edukacyjnych i
zawodowych.
Gwarantujemy miłą, sportową atmosferę oraz ciekawe nagrody.
Serdecznie zapraszam
Jacek Batóg
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