
XI. Veszprém Kupa
Bridzs csapatverseny 2019. május 11. (Szombat)

NIKE Étterem, Balatonfűzfő Nike krt. 12.

Rendező: Viadukt Bridzs Sportegyesület

Kezdés és helyszín: 9:30 NIKE Étterem, Balatonfűzfő Nike krt. 12.

Lebonyolítási rend: a nevező csapatok létszámától függően (8 csapatig teljes
körmérkőzés, 8 csapat felett 4 forduló Svájci – 3 (4) forduló Dán) kb. 56-64 leosztással.
A versenyen az MBSZ által közzétett szabályok érvényesek, azzal a megkötéssel, hogy
kék, zöld és piros licitrendszer használható.

Nevezési díj: 20.000 Ft/csapat, amely tartalmazza az étkezés árát (4 fő). A rendező
efyesület tagjai a verseny nevezési díjából 1000 Ft/fő kedvezményt kapnak. /Ha több mint
4 fős a csapat, akkor ebéd külön rendelhető 3.000 Ft/fő áron./ Az 1994.12.31-e után
született játékosoknak a nevezési díj 3.000 Ft/fő!

Díjazás: Az első három helyezett csapat éremdíjazásban részesül, a győztes csapat
elnyeri a Veszprém Kupa vándordíjat. További díjazás a résztvevő csapatok létszáma
alapján.

Étkezés: Az ebédszünet (kb. 45 perc) előre láthatóan 12-14 óra között lesz, melynek
során, a helyszínen lehet elfogyasztani a nevezési díjban foglalt ebédet. Svéd asztalos
ebéd, rántott szelet, illetve marhapörkölt. A verseny helyszínén a verseny alatt büfé
üzemel.

Egyebek:

A helyszín megközelítését és a parkolási lehetőséget a mellékelt térkép tartalmazza.
(korlátozott számban parkolni az étterem előtt is lehet, de figyelni kell a tiltó táblákra.

Nevezés és további információ:
Kerekes Sándor 70/2525-259 e-mail: kerekessanyi@chello.hu. Nevezést az email címre a
versenyengedély számával vagy a klub mesterpont azonosítóval kérjük elküldeni.

Nevezési határidő: 2019.05.07.

A nevezéseket a http://www.vbridzs.hu/ honlap főoldalán lehet megtekinteni.

Mindenkinek kellemes versenyzést kíván a rendezőség!
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A NIKE Étterem a Városi Művelődési Központ mellett található

A Művelődési Központ parkolóját a gyártelep Nike krt felől érdemes megközelíteni. A piros nyílnál kell
befordulni, majd az Y- kereszteződésnél balra, a Bugyogóforrás utcában kell tovább menni. A parkoló
a Központ mögött található, egy járda vezet az épület elejéhez és az Étteremhez.

parkoló


