
JUBILEUMI

AVA S  K U PA
40 éves a Miskolci Bridzs Egyesület

Díszvendég: GÁL PÉTER

I  DŐPONT  : 2003. július 25-27.

HELYSZÍN: Miskolc-Egyetemváros, a felújított központi menza különterme.

ELHELYEZÉS:  Miskolc-Egyetemváros,  felújított  kollégiumban  2+2  ágyas, 
fürdőszobás, telefonos, internet-csatlakozásos apartmanban. Ára: 2600 Ft/fő/éj

ÉTKEZÉS: Miskolc-Egyetemváros, játék melletti önkiszolgáló étterme. 
Ára: reggeli: 400 Ft

ebéd: 950 Ft
vacsora: 700 Ft

A verseny helyszínén büfé működik.

NEVEZÉSI DÍJAK: Csapat: 6.000 Ft/csapat, Páros: 4.000 Ft/pár

DÍJAZÁS: Csapat első díj:60.000 Ft, Páros első díj: 40.000 Ft
+

40. pár díja, díszvendég által felajánlott díj, összetett verseny díja stb.

PROGRAM Péntek 18.00 vacsora
19.00 5 x 8 leosztásos csapat

Szombat 08.30 reggeli
9.30 3 x 8 leosztásos csapat
12.30 ebéd
15.00 páros I. forduló
19.00 vacsora
20.30 páros II. forduló

Vasárnap 08.30 reggeli
09.30 4 x 8 leosztásos csapat
13.30 eredményhirdetés
14.00 ebéd

A csapatverseny lebonyolítása: pénteken és szombaton az ellenfeleket sorsoljuk, de 
2 ugyanazon csapat nem játszhat egymás ellen kétszer. Vasárnap az így kialakult 
sorrend szerinti  első  4 csapat  körmérkőzést  vív  és  utána játszik  az  1-2.  és  3-4. 
helyekért. A többi csapat dán rendszerben folytatja a küzdelmet a további díjakért.

A párosverseny lebonyolítása: kétfordulós, Mitchell rendszerben



Jelentkezés

Bárczy Tamás Andorkó Endre
tel: 70/218-3068 tel: 20/926-1072
barczy@chello.hu statikline@chello.hu

Ez  az  Avas  Kupa  az  első  miskolci,  családi  bridzsrendezvény.  Ezen  alkalomból 
szeretettel várunk minden kedves hozzátartozót is, akik számára – igény esetén – 
külön programokat szervezünk. Ízelítőül:

• sportolás a Miskolci Egyetemen (tenisz, foci, kosárlabda, futás, asztalitenisz, 
konditerem stb.)

• fürdés strandon, illetve tavon
• élményfürdőzés a barlangfürdőben
• belváros megtekintése, vásárlás
• színházi est
• Diósgyőri vár megtekintése
• kirándulás Lillafüredre 
• túrázás a Bükkben

Megközelítés: a 3-as útról, Pest felől balra kell kanyarodni a Futó utcára. A sarkon van egy VW 
autószalon. Ez az út elvisz egészen az Egyetemvárosig, aminek a közepén van a menza.
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