BRYDŻ DLA WSZYSTKICH
Grupa V PKTWP w Lachine z przyjemnością informuje, że sekcja brydżowa naszej grupy
wznawia swoją działalność od marca bieżącego roku powołując do życia Polonijny Klub
Brydżowy „Rekontra”
Główne cele działalności klubu to:
1. Popularyzacja gry w brydżu.
2. Możliwość gry dla wszystkich, na różnych poziomach, w dowolnych konfiguracjach i w
dowolnym czasie, w parach jak i pojedynczo.
3. Sportowa rywalizacja bez elementów hazardu.
4. Doskonalenie swoich umiejętności poprzez grę z różnymi przeciwnikami, możliwość
poznania nowych konwencji, rozwiązywania problemów oraz nauka gry dla początkujących.
5. Rozwój intelektualny i kulturalna forma spędzania czasu wolnego.
I. Czas i miejsce.
Zajęcia odbywać się będą w 1-wszy i 3-ci czwartek każdego miesiąca z wyjątkiem wakacji –
lipiec i sierpień – w godzinach od 15:00 do 22:00 w Domu polskim „Chopin” w Lachine, 685,8e
Avenue. Można przyjść i wyjść o dowolnej porze.
II. Sposób kojarzenia par.
Zupełnie dowolny, przeważnie losowy, przy założeniu, aby każdy z uczestników grał
maksymalną ilość możliwych do rozegrania robrów. Osoba, lub para, która przyjdzie o
późniejszej porze, będzie czekać jedynie do zakończenia robra przy dowolnym stoliku i siadać
do gry, a niektórzy gracze, którzy już grali, mogą mieć przerwę, ale nie dłuższą niż jeden rober.
III. Zasady gry.
Rozdania kart dowolne nie turniejowe.
Ogólne zasady licytowania rozgrywki i zapisywania jak w brydżu sportowym,
międzynarodowym.
IV. Rywalizacja oraz nagrody i wyróżnienia.
W celu uatrakcyjnienia zajęć i zachowania pewnej dyscypliny i rozsądku w licytacji, wyniki
wszystkich robrów, będą zapisywane i prowadzona będzie na bieżąco punktacja dla
poszczególnych graczy indywidualnie. Wyniki rywalizacji będą podawane, co miesiąc na
stronach internetowych Grupy V-ej oraz w Biuletynie Polonijnym, będzie przyznawany również
tytuł brydżysty miesiąca.
Natomiast 19-ego grudnia 2019 nastąpi podsumowanie rocznej działalności klubu wraz z
ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród dla najlepszych zawodników. Przewidziany jest też
puchar dla brydżysty roku, nagrody za frekwencję i za największą ilość wylicytowanych i
ugranych szlemów i szlemików.
Klub „Rekontra” zaprasza wszystkich chętnych brydżystów do uczestnictwa w rozgrywkach,
można dołączyć do rywalizacji w dowolnym czasie i uczestniczyć tylko w niektórych rundach.
Dodatkowe informacje można uzyskać od kolegi Ryszarda Szczurowskiego, tel.: 514-487-2155
wieczorem i Krystyna Piętki, tel.: 438-405-2701.

