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I Mistrzostwa Brydża Sportowego Seniorów 

  
23     maja 2013 roku odbyły sie I Mistrzostwa Brydża Sportowego Seniorów o  puchar   
Burmistrza Chodzieży. Pomysłodawcami byli : trener sekcji  brydżowej UTW pan    Sebastian
Nowak i kolega Ireneusz Koczorowski.
Salę  do gry udostępnił ChDK,    a puchar dla zwycięzców ufundował Burmistrz  Chodzieży. W
turnieju udział    wzięły dwie pary z UTW Oborniki, dwie  pary z Klubu Seniora i cztery pary z
UTW    Chodzież. Za pieniądze  uzyskane z wpisowego / 5 zł. od osoby/ zakupiono nagrodę   
dla  zwycięzców, dla drugiego i trzeciego miejsca nagrodę ufundowała firma     Keram-Metal z
siedzibą w Podaninie, a Zarząd UTW ufundował nagrodę dla     najlepszej pary z naszego
UTW. Sędziowali panowie Hamling Ryszard i  Sebastian    Nowak. Po krótkim wstępie
przystąpiono do rozgrywek. Po  trzech godzinach    ogłoszono wyniki. Z dużą przyjemnością
informuje, że  pierwsze miejsce zajęła    para z naszego UTW Henia Działoszyńska i  Irena
Lochyńska, drugie również od    nas tj. Ania Wilczak i Janusz  Jędrzejewski a trzecie para z
Klubu Seniora    Bronisław Drost i  Mirosław Nowaczyk. Puchar wręczył osobiście pan
Burmistrz,    który  obiecał kontynuację w przyszłym roku. Jako starosta sekcji chcę bardzo    
podziękować wszystkim którzy w jakikolwiek sposób wsparli ten pomysł.  Irena    Lochyńska.  
Zdjęcia patrz: galeria
  

  

  

  

  

20 kwietnia 2013 roku przedstawiciele sekcji brydżowej wzięli udział w VI-tym Wielkopolskim
Turnieju Brydżowym UTW w Międzychodzie. Uczestniczyliśmy w turnieju po raz czwarty. W tym
roku grono uczestników znacznie się powiększyło o nowe ekipy z Gorzowa Wlkp., Obornik Wlkp
i Piły Rywalizowały 23 pary , 6 drużyn a Chodzież i Oborniki wstawiły po dwie pary, które nie
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tworzą drużyny. Nowi uczestnicy sprawili dużą niespodziankę. Drugie miejsce w parach zajęli
reprezentanci Obornik, a w klasyfikacji drużynowej drugie miejsce przypadło zespołowi z Piły.
Na pierwszy miejscu w parach byli jak zwykle zawodnicy z Międzychodu ale wśród drużyn
zwyciężył Wolsztyn. Ale dla nas najważniejszą wiadomością jest trzecie miejsce naszej pary tj.
koleżanki Danusi Kasperskiej i kolegi Irka Koczorowskiego. Jest to jak dotąd najlepszy wynik.
Dla znawców podaję procent wykorzystania karty dla 1 miejsca 59.9 % , dla 2 miejsca 59,77 % i
nasza para 58,03 %. Różnica niewielka. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nauka z naszym
trenerem nie idzie w las. Oczywiście to zachęca nas do dalszej nauki.
 Naszej parze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i to już 23 maja w turnieju brydżowym
o puchar Burmistrza Chodzieży.
 Opracowała Irena Lochyńska - starosta sekcji

  

  

  

  

  

Sekcja brydżowa rozpoczęła działalność w pażdzierniku 2008 roku. Do sekcji zapisało się 8
osób. Cztery osoby kiedyś grywały w brydża towrzyskiego, dwie osoby grały w inne gry
karciane ale nie w brydża i dwie osoby nie znały kart. Pierwsze zajęcia polegały na nauce
podstaw tj. nazywanie kart, rozróżnianie honorów i blotek, nauka podstawowych pojęć: lewa,
singleton, renons i inne. W drugim semestrze dwie osoby zrezygnowały z zajęć ale dołączyły
dwie nowe, które kiedyś w brydża grały. Sekcją zaopiekował się trener brydżowy pan Sebastian
Nowak. Nauka nabrała tempa. Uczyliśmy się licytacji i rozgrywek. W pażdzierniku 2009 roku w
sekcji pracowały cztery osoby z istniejącej wcześniej grupy i jedna osoba nie znająca brydża,
która bardzo przyłożyła się do nauki i szybko poznała podstawy gry. Dalej grałyśmy pod okiem
trenera. W maju 2010 roku 2 pary wzieły udział w III Wielkpolskim Turnieju Brydżowym UTW
Międzychód 2010. Jedna para zajęła 8 miejsce na 13 par , a druga ostatnie. Był to dla nas
ogromny stres bo po raz pierwszy brałyśmy udział w turnieju . Od nowego semestru do sekcji
dołączyły kolejne 2 koleżanki ale znowu nie znały zasad gry . Od marca 20011 roku obie
poddały się i zrezygnowały. Do sekcji zapisały sie kolejne dwie osoby , które już grały w brydża i
16 kwietnia na IV Turniej Brydżowy w Międzchodzie pojechały 3 pary. Na 19 par zajęliśmy 12,
13 i 17 miejsce. Tym razem byliśmy też klasyfikowani w turnieju drużynowym, ale niestety
zajęliśmy ostatnie miejsce. To bardzo nas zmobilizowało do dalszej nauki. Kolejny rok to 10
osób w sekcji. Tylko jeden kolega uczył się podstaw brydża ale grywał w inne gry karciane i
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bardzo szybko do nas dołączył. Teraz już grywamy w brydża sportowego, poznajemy tajniki
wistu, dobrej licytacji i zapisu. 21 kwietnia wzięliśmy udział w V turnieju brydżowym. Na 16 par
zajęliśmy 8, 11 i 12 miejsce a drużynowo 4 miejsce. Jesteśmy z naszej gry zadowoleni co nie
znaczy ,że nie marzą się nam lepsze lokaty. Myślę, że czeka nas jeszcze bardzo, bardzo dużo
pracy. Największym naszym problemem jest brak stałych par. Niestety częste nieobecności
koleżanek i kolegów powodują kłopoty z ustaleniem stałych par, co w brydżu jest jednak ważne.
Osoby wygrywające turnieje to stali partnerzy. Sekcja nasza skłania się bardziej ku brydżowi
towarzyskiemu. Jednak brydż sportowy to więcej adrenaliny i myślę, że przekonamy wszystkich
do tego sportu. 

  

21 kwietnia 2012 br. drużyna brydżowa naszego UTW brała udział w V Wielkopolskim Turnieju
Brydżowym UTW w Międzychodzie.Drużyna składała się z trzech par.Turniej trwał od godziny
10 do 16.30.Organizatorzy turnieju tj. UTW Międzychód przyjęli nas jak zwykle bardzo
serdecznie.Udział w turnieju brały dwie drużyny z Międzychodu i po jednej z Wolsztyna, Leszna
i Chodzieży.Grała tez jedna para z Sierakowa.Bardzo dobrze spisały się drużyny z
Międzychodu, które zajeły 1 i 2 miejsce. My zajęliśmy czwarte miejsce.Jeżeli chodzi o pary to
uplasowaliśmy sie na 8, 11 i 12 miejscu.Dla znawców brydża podajemy, że para na pierwszym
miejscu miała 64.05 % wykorzystania karty a nasza para z ósmego miejsca 51,90 %. Mamy
jeszcze wiele do zrobienia aby dorównac najlepszym ale wszystkie nasze pary zajęły lepsze
miejsce niż w poprzednim turnieju.Muszę też zaznaczyć,że nasza sekcja liczy 10 osób a w
Międzychodzie 26. Opracowała starosta sekcji Irena Lochyńska. Zdjecia z sekcji patrz: galeria
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