Informacja prasowa
Niezwykłe karty do gry wycięte wodą
Czy puchar zawsze musi mied zwykły, tradycyjny kształt? Niekoniecznie. Całkiem inaczej do sprawy nagród
podeszła elbląska firma Jetsystem, która patronowała XIII Międzynarodowemu Turniejowi Brydżowemu.
Najlepsi brydżyści otrzymali puchary w kształcie kart do gry. Te niezwykłe nagrody zostały precyzyjnie
wycięte za pomocą urządzenia do cięcia wodą.
Elbląska firma Jetsystem, dystrybutor na Polskę urządzeo do cięcia wodą amerykaoskiej korporacji OMAX,
wspierała XIII Międzynarodowy Turniej Brydżowy w Elblągu. Najlepsi brydżyści otrzymali puchary – karty do
gry wycięte za pomocą wody urządzeniem OMAX.
W międzynarodowym turnieju uczestniczyło 395 brydżystów z Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy, Szwecji i
Niemiec. Rywalizowali oni w hotelu „Gromada” w Elblągu o nagrody finansowe, których fundusz w tym
turnieju wyniósł 40 tys. złotych, puchary i nagrody rzeczowe. W pierwszy dniu kongresu rozegrano dwa
turnieje. W sobotnim turnieju grało 188 par, a w niedzielnym turnieju na MAXY rywalizowało 121 par.
Po podsumowaniu wszystkich wyników turniejów, w tzw. fali najlepsi brydżyści otrzymywali nagrody
rzeczowe, finansowe i specjalne puchary w kształcie karty do gry, wykonane przez firmę Jetsystem.
- Karta trofeum została wykonana z dwóch rodzajów materiału: płytek gresowych w dwóch kolorach oraz
aluminium. Najpierw została wycięta ramka aluminiowa oraz podstawka, które potem zostały
wypiaskowane. Następnie karta z płytki gresowej wraz z otworami pod "kolor" karty (AS kier) oraz herb
miasta Elbląga – mówi Włodzimierz Wawro z firmy Jetsystem. - Kolejnym etapem było docięcie serca i litery
A w kolorze czerwonym, aluminiowej obwódki herbu i jego wypełnienie. Wszystkie elementy były docinane
na wcisk, tak żeby nie wypadły. Wymaga to niezwykłej precyzji cięcia i dużej wiedzy operatora na temat
maszyny.
Tak przygotowane trofea w liczbie czterech zostały przekazane organizatorowi. Była to główna nagroda,
którą wręczał wicemarszałek województwa Grzegorz Nowaczyk.
Warto dodad, że w sobotnim turnieju uczestniczyła znana aktorka Renata Dancewicz znana z serialu „Na
Wspólnej”.


Bogusław Gierulski, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego, dziękował bardzo za
przygotowanie nagród. Były to karty wykonane za pomocą maszyny do cięcia wodą – mówi
Włodzimierz Wawro z firmy Jetsystem. - W trakcie spotkania uzgodniliśmy, że na przyszłoroczny
kongres przygotujemy statuetki z podziękowaniami dla sponsorów. Koncepcja nagród bardzo się
spodobała zarówno organizatorom jak i nagrodzonym. Wśród wielu podobnych do siebie pucharów,
taka indywidualna i jednostkowa nagroda wyróżnia się na półce z trofeami.

Właściciele firmy Jet System podjęli decyzję, że przygotują nagrody także na przyszłoroczny Kongres
Brydżowy.
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