
DUNAÚJVÁROS, 2014. március 21-23.

Helyszín: Dunaújváros, Semmelweis út. 5. I. em. Kékszalon (Dunaújvárosi Főiskola
Semmelweis úti Kollégiuma)

Március 21.
16.00-17.00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása, nevezés a páros- és csapatversenyre
17.00-18.00 Vacsora
18.00- Csapatverseny I-IV. forduló

Március 22.
8.00-9.00 Reggeli
9.00-13.00 Csapatverseny V-VI. forduló
13.00-14.00 Ebéd
14.00-15.00 Nevezés a páros versenyre (Kékszalon)
15.00-18.30 MP páros verseny I. forduló
18.30-19.30 Vacsora
19.30-23.00 MP páros verseny II. forduló
23.00 Páros verseny eredményhirdetés

Március 23.
8.00-9.00 Reggeli
9.00-13.00 Csapatverseny VII-VIII. forduló
13.00 Eredményhirdetés

Csapatverseny lebonyolítása: 8 csapat esetén 16 leosztásos, fordulókra számolva,
körmérkőzés (a nevezők számának függvényében változhat)

Nevezési díj: Páros: 6.000 Ft/pár, Csapat: 8.000 Ft/csapat
Díjazás: Csapat és Páros verseny I-III. helyezett (további díjak a nevezők létszámától
függően!)

Szállás:
kollégiumban helyszínen: 2x2(3) ágyas szoba: 4.000 ft/fő/éj
hotelben (50m) 2 ágyas szoba 5.700 ft/fő/éj
hotelben 1 ágyas szoba: 7.000 ft/fő/éj
A szobaárak minden esetben tartalmazzák az ifát és a svédasztalos reggelit. Szállásigényeket
2014. MÁRCIUS 14-ig fogadunk. Külön igényt lehetőségekhez igazítva megoldjuk!
Természetesen mindent megteszünk, hogy ezen időpont utáni igényeket is sikerüljön
rendezni.

Étkezés: helyben (reggeli is) . Ebéd, vacsora: 3 fogásos 2 menüből választós (jelentkezés
esetén egyeztetve a pénteki vacsora, többi a helyszínen). Ára: 1.400 ft/fő. A verseny
helyszínén büfé üzemel.

A ViB csapatversenye egyben a MK vidéki selejtezője. A KMR MK főtáblára jutott
csapatokban játszó vidéki játékosok a VRB elızetes engedélyével játszhatnak a vidéki
selejtezőn a következő feltételek mellett. Amenyiben egy játékos van nevezve egy csapatban,
akkor a játékosnak nyilatkoznia kell, hogy továbbjutás esetén mely csapatban fog játszani.
Minimum két játékos szereplése esetén az a csapat nem juthat tovább a vidéki ágról. Ezek



figyelembe vételével a legjobb 4 csapat jut tovább a MK-ban. A páros verseny egyben az
Országos MP páros selejtezője is. Ezen részt vehetnek KMR versenyzői is II. o. vagy
alacsonyabb minısítés esetén. Tovább jutás a résztvevők számától függ.

Megközelítés: M6-os v. 6-os útról, vasútállomás körforgónál betérni Dunaújvárosba, főúton
(Dózsa Gy. út) tovább 400m, körforgalmon „egyenesen” tovább 400m, völgy után jobb oldalt
látható 3 db 8 emeletes kollégium, a 3. kollégiumnál balra kis utcába bekanyarodni és az út
(50 m) végén bal oldalt sarok 3 emeletes épület (2013-ban ugyanitt rendeztük a
Vidékbajnokságot).

Információ, nevezés, szállásfoglalás:
A verseny főrendezıje: Bánhegyi Barnabás: bbanhegyi@freemail.hu, 30-2987-393
Minarik Attila: 20-9348694 attila.minarik@gmail.com

Dunaújvárosi Bridzsklub és a Nagykanizsai Bridzs Sportegyesület

mailto:bbanhegyi@freemail.hu
mailto:minarik@gmail.com

