
I. COMMERZBANK KUPA 
 
 

Magyarország legnagyobb összdíjazású (1.320.000,- Ft), 
4 fordulós, nyílt, páros bridzsversenye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miskolc, 2006. november 24-26. 

 
 

HELYSZÍN 
 

Miskolci Egyetem központi, nagy aulája. Megközelítés a fıbejárat felıl. 
 

LEBONYOLÍTÁS 
 
 
  Péntek  18.00 nevezési zárlat 
     18.30 elsı forduló 
  

  Szombat  09.00 második forduló 
    15.30 harmadik forduló 
 

  Vasárnap 09.00 „A” és „B” döntı 
     14.30 eredményhirdetés 
   

A végsı sorrend kialakításánál minden forduló eredménye számít!  
A versenyen való megjelenés alkalomhoz illıen (tréningruha nem megengedett)! 

 
 

NEVEZÉSI DÍJAK 
 

8.000,- Ft / pár (ifiknek 5.000,- Ft / pár, középiskolásoknak 1.000,- Ft / pár) 
Elızetes nevezés az info@expertfactor.hu címen Dr. Hajdú Lászlónál. 

 
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS 

 

Szállás kérhetı az egyetem területén lévı kollégiumokban és diákhotelben (kb. 1500-4000 Ft/fı/éj), 
illetve egyénileg foglalható panziókban a közeli Miskolc-Tapolcán. 

Étkezés rendelhetı az egyetem menzájába (800-1000 Ft), illetve egyénileg intézhetı Miskolc-
Tapolcán. A verseny helyszínén büfé mőködik. 



DÍJAZÁS* (Garantált, a résztvevık számától függetlenül) 
 

„A” döntı 
 

♦ 1. Elsı helyezett  300.000,- Ft 
♦ 2. Második helyezett 140.000,- Ft 
♦ 3. Harmadik helyezett 100.000,- Ft 
♦ 4. Negyedik helyezett   80.000,- Ft 
♦ 5. Ötödik helyezett    70.000,- Ft 
♦ 6. Hatodik helyezett      60.000,- Ft 

 
„B” döntı 

 

♦ 7. Elsı helyezett     70.000,- Ft 
♦ 8. Második helyezett   60.000,- Ft 
♦ 9. Harmadik helyezett   50.000,- Ft 

 
További díjazottak: 

 

♦ 10. A legjobb Európai Uniós külföldi       50.000,- Ft 
♦ 11. A legjobb nem Európai Uniós külföldi      50.000,- Ft 
♦ 12. A legjobb senior        50.000,- Ft 
♦ 13. A legjobb ifjúsági        50.000,- Ft 
♦ 14. A legjobb miskolci        50.000,- Ft 
♦ 15. A legjobb „amatır”        50.000,- Ft 
♦ 16. Az 50%-hoz legközelebb esı pár       50.000,- Ft 
♦ 17. A 40%-hoz legközelebb esı pár       40.000,- Ft 

 
* Egy páros csak egy jogcím alapján jogosult díjazásra. (1-17-ig sorszámozott díjakból csak a magasabb helyen rangsorolt díjra 
jogosult.) Senior pár az, ahol mindkét játékos legalább 55 éves. Ifjúsági, ahol mindkét játékos max. 25 éves. A legjobb „amatır” 

a 15. jogcímig még nem díjazott, versenyengedélyekkel nem rendelkezı, magyar páros. 
 

A Díjakra kizárólag az eredményhirdetésen megjelent párosok jogosultak, ennek hiányában a 
rendezıség fenntartja a jogot, hogy a díjat a soron következı páros részére adja át. 

 
HELYSZÍN MEGKÖZELÍTÉSE 

 
 

 
Az M30-as 

autópályáról 
Miskolc-Dél 

kijáratnál lejönni, 
utána végig a 
centrum felé 

menni, majd balra 
kell kanyarodni a 

Futó utcára, 
aminek a sarkán 

egy VW 
autószalon 

található. Ez az út 
elvisz egészen az 
Egyetemvárosig, 

aminek a 
fıbejáratához kell 
jönni (üvegépület). 

 
 
 

A VERSENYHEZ TÁMOGATÁST NYÚJTOTT:  

 


