
XXXI. A V A S  K U P A
Miskolci Bridzs Egyesület

Díszvendég: GABOS GÁBOR
IDŐPONT: 2005. július 15-17.

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

SZÁLLÁS: a.  2+2 ágyas, fürdőszobás apartmanban.  Ára: 2900 Ft/fő/éj
b.  2 ágyas kollégiumi szoba.      Ára: 2000 Ft/fő/éj
c.  4 ágyas kollégiumi szoba.      Ára: 1400 Ft/fő/éj

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

ebéd: 950 Ft
vacsora: 750 Ft

A verseny helyszínén büfé működik.

NEVEZÉSI DÍJAK: Csapat: 8.000 Ft/csapat, 
Páros: 6.000 Ft/pár (ifiknek 2.000 Ft/fő, középiskolásoknak 500 Ft/fő)

DÍJAZÁS: Csapat első díj: 80.000 Ft (min. 20 csapat),  Páros első díj: 60.000 Ft (min. 45 pár)
+

♦ díszvendég díja
♦ összetett verseny díja
♦ 31. pár, legjobb külföldi, legjobb ifi, legjobb középiskolás pár
♦ A döntősök, B csoport első helyezett 

PROGRAM Péntek 18.00 vacsora
18.30 4 x 8 leosztásos csapat

Szombat 08.30 reggeli
09.00 páros I. forduló 
13.00 ebéd
14.30 páros II. forduló
18.30 vacsora
20.00 2 x 8 leosztásos csapat

Vasárnap 08.30 reggeli
09.30 csapat rájátszás
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 első három fordulóban az így kialakult 
sorrend szerinti  első 4 csapat (A csoport) körmérkőzést játszik, a többi csapat (B csoport) dán 
rendszerben folytatja  a  küzdelmet.  Ekkor  az  A csoport  utolsó  helyezettje  és a  B csoport  első 
helyezettje helyet cserél. Az utolsó fordulóban az A csoport első két helyezettje döntőt, míg a másik 
két csapat bronzmeccset játszik, a B csoportban dán rendszerű forduló lesz.

A párosverseny lebonyolítása: kétfordulós, Mitchell rendszerben



JELENTKEZÉS

Bárczy Tamás
tel: 70/218-3068

tamas.barczy@uni-miskolc.hu

Miért érdemes Miskolcra jönni? Mert:
♦Európa legrégebben (70.000 éve) lakott települése
♦Itt található Közép-Európa egyik legkorszerűbb színháza
♦Itt található a világon egyedülálló Barlangfürdő
♦Itt található Közép-Európa legszebb ikonosztáza
♦Itt található Közép-Európa legnagyobb panoptikuma 
♦Itt található a hazai ásványok legteljesebb gyűjteménye (17.000)
♦Miskolcon rendezik hazánk legjelentősebb grafikai biennáléját
♦Itt van a leghosszabb erdei kisvasút vonal
♦Itt van az ország legmagasabb vízesése
♦A Bükk hazánk egyik legszebb hegysége

Megközelítés: az M3-as autópályáról Miskolc-Dél kijáratnál lejönni, utána centrum felé, majd balra 
kell kanyarodni a Futó utcára, aminek a sarkán egy VW autószalon található. Ez az út elvisz 

egészen az Egyetemvárosig, aminek a közepén van a menza.

mailto:tamas.barczy@uni-miskolc.hu

