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Košický bridžový klub 

Čajakova 1, 040 01 Košice   
 
 

 
 

 

Pozvánka 
 

XII. ro čník Veľkej ceny Košíc 2016 v súťažnom bridži 
 

Pod záštitou  primátora mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD.,MPH 
 
Prihlasovací formulár: 
http://www.bridgeclub.sk/reg_desk/vckosice/2016/reg_desk.php 

http://www.bridgeclub.sk/reg_desk/vckosice/2016/reg_desk-a.php 

 
Termín: 6. – 8. mája 2016 
 
Miesto konania: Technická univerzita Košice, spoločenské centrum Jedlíkova 7,  Košice 
 
Hlavný rozhodca turnaja: Dušan Šlachta 
 
 
Program: Súťaž družstiev 
 Súťaž párov 
 
Piatok: 6. 5. 2016 Koniec prezentácie - družstvá 14:30 
  švajčiarsky systém(1. -  5.kolo)  15:00  
 
Sobota: 7. 5. 2016 švajčiarsky systém(6. -  9.kolo) 10:00  
   
  koniec prezentácia párov 16:30 
  súťaž párov 1. kolo 17:00  
 
Nedeľa: 8. 5. 2016 súťaž párov 2. kolo 10:00  
  vyhlásenie výsledkov  14:30 
 
 
Štartovné: za družstvo 40,00 EUR – juniori (1991 a mladší) 20,00 EUR 
 za pár 30,00 EUR – juniori (1991 a mladší) 15,00 EUR 
  žiaci (1998 a mladší) štartovné neplatia 
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Ceny: 
 
Súťaž družstiev 1. miesto 400 EUR  
Družstvá  umiestnené na 2. a 3. mieste budú tiež ocenené finančnou odmenou vo výške závisiacej od 
celkovej sumy vkladov zúčastnených družstiev. 
 
Súťaž párov 1. miesto 500 EUR 
Páry  umiestnené na 2. až 6. mieste budú tiež ocenené finančnou odmenou vo výške závisiacej od celkovej 
sumy vkladov zúčastnených párov. 
 
80% z celkovej sumy štartovného sa rozdelí na ceny. 
 
Najúspešnejší ženský, zmiešaný, juniorský a seniorský (1954 a starší) pár získajú vecné ceny.  
 

 
 
 
Ubytovanie 
 

• IVeS - školiace stredisko Košice, Štúrova 12 – v centre mesta, parkovacie miesta sú k dispozícii. 
Cena: 13 – 20 EUR/osoba/noc včítane raňajok, ℡ +421-55-6231339, recepcia@ives.vs.sk 

• ŠD, Jedlíkova 5, 9, 13 -  hosťovské izby  priamo v mieste konania turnaja. Dvojposteľové izby so 
štandardným ubytovaním, kúpeľňa, WC. Cena: 16,50 EUR/osoba/noc  
+421-55-6025859  

• Inde v Košiciach: pozri booking.com   kde sú uvedené koordináty a aktuálne ceny. 
 
Prihlášky, ubytovanie, informácie: 
 
Košický bridžový klub, Čajakova 1, 040 01 Košice – www.bridgekosice.sk 
Vojtech Belčák, � vojtechbelcak@iol.sk , ℡ +421-908-700423 

Kristína Gregová, � akni1616@gmail.com, ℡ +421-918-151440 

 


