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MEGHÍVÓ 
 

Magyarország legnagyobb összdíjazású 
nyílt párosversenye a Miskolci Bridzs Egyesület 

és a Miskolci Egyetem rendezésében, és a  

 
 

támogatásával. 
 
IDİPONT 
 
2008. május 23-25. 
 
HELYSZÍN 
 
Miskolc-Egyetemváros, díszaula. 
 
LEBONYOLÍTÁS  

 
 Péntek (05.23)   19.00 Megnyitó, elsı forduló 
 
 Szombat (05.24)  09.00 második forduló  
     13.00 ebédszünet 

    15.00 harmadik forduló 
 
 Vasárnap (05.25) 09.00 „A” és „B” döntı 
     14.30 eredményhirdetés 
 

♦ 3 + 1 fordulós Mitchell rendszerben. A végsı sorrend kialakításánál minden forduló 
eredménye számít! 

♦ Az elsı három forduló után a legjobb 16 pár jut az A döntıbe, a többiek a B döntıben 
folytatják 

♦ Az A döntıben a 30 leosztásos körmérkızés eredménye és az elsı három forduló 
átlaga azonos súllyal számít bele a végeredménybe 

♦ A B döntıben a negyedik forduló ugyanolyan súlyú, mint az elsı három 
 
NEVEZÉSI DÍJAK  
 
 9.000 Ft/pár (2008. május 23. 18:30-ig) 
 15.000 Ft/pár (2008. május 23. 18:30 után) 
 (ifiknek 5.000 Ft/pár, középiskolásoknak 1.000 Ft/pár) 
 
FONTOS: Nevezésnek a nevezési díj beérkezését tekintjük!!! Ez történhet átutalással, postai 
úton és készpénzben is. A bankszámlaszámot, címet megkeresés után adjuk meg. 

 
MEGJELENÉS 
 
Alkalomhoz illı öltözetben. (Tréning ruha nem megengedett.) 
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SZÁLLÁS  
 
Önállóan intézendı.  
Egyeztetett kedvezmény a Hungária Club Panzióban (7.800.Ft/2fı/éj) 46/432-884.  
További szálláslehetıségek a  
www.miskolctapolca.lap.hu 
www.miskolciszallas.lap.hu 
www.miskolc-szallas.hu 
www.iranymagyarorszag.hu/keres/miskolc/szallasok-p1 oldalakon. 
 
 
ÉTKEZÉS 
 
A szombati ebéd a Miskolci Egyetem menzáján/önkiszolgáló éttermében. A verseny 
helyszínén folyamatosan büfé mőködik.  
 
 
DÍJAZÁS (Garantált, a résztvev ık számától függetlenül)  
 
!!! Összdíjazás: 1.330.000 Ft !!! 
 
„A” döntı 

♦ 1. Elsı helyezett            300.000,- Ft  
♦ 2. Második helyezett           150.000,- 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 külföldi pár       50.000,- Ft 
♦ 11. A legjobb nıi pár                        50.000,- Ft 
♦ 12. A legjobb senior pár   50.000,- Ft 
♦ 13. A legjobb vegyes pár   50.000.- Ft  
♦ 14. A legjobb ifjúsági pár   50.000,- Ft 
♦ 15. A legjobb miskolci pár  50.000,- Ft 
♦ 16. Az 50%-hoz legközelebb esı pár  50.000,- Ft 
♦ 17. A 40%-hoz legközelebb esı pár 40.000,- Ft 

 
Megjegyzés: 
Egy páros csak egy jogcím alapján jogosult díjazásra. (1-17-ig sorszámozott díjakból csak a 
magasabb helyen rangsorolt díjra jogosult.) Senior pár, ahol mindkét játékos legalább 55 
éves. Ifjúsági, ahol mindkét játékos max. 25 éves. 
 
A díjakra kizárólag az eredményhirdetésen megjelent párosok jogosultak, ennek hiányában a 
rendezıség fenntartja a jogot, hogy a díjat a soron következı jogosult páros részére adja át! 
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HELYSZÍN MEGKÖZELÍTÉSE  
 

 

 
 

Megközelítés: az M3-as autópályáról Miskolc-Dél kijáratnál lejönni, utána végig a 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 fıbejáratához kell jönni (üvegépület). 
 
 
 

A VERSENY TÁMOGATÓJA:  

 


