
Amatőr Bridzsfesztivál 2017 

 

2017. április 22-23-án, szombaton és vasárnap 2 fordulós MP-párosversenyt, illetve  

6 fordulós csapatversenyt rendez a Budaörsi Bridzsklub a budaörsi Városháza dísztermében 

csak 2000 örök mesterpont alatti játékosok részére 
 

MP-PÁROSVERSENY – április 22. (szombat) 
A 2x20-24 parti, előre leosztott partik, Bridgemate. 

 

Menetrend 
1. forduló 10.00 órától 

A két forduló között svédasztalos ebéd, ennek ára benne van a nevezési díjban 

2. forduló 14.30 órától 

Eredményhirdetés 17:45 órakor 

 

Díjazás 
1–8. helyezett érem és tárgydíj, a legjobb házaspár és a legjobb Budaörsi Bridzsklub-tag pár 

tárgydíjat nyer 

Összetett díj: A páros- és a csapatversenyen együtt legjobb eredményt elérő párt Kerényi István 

vendégül látja a nyári piliscsabai versenyén (az nyeri, akinél a párosverseny-helyezés és a 

csapatverseny-helyezés kétszeresének összege a legkisebb, holtverseny esetén a jobb pároshelyezés 

dönt) 

 

Szombati ebéd 
Svédasztalos ebéd, az ára benne van a nevezési díjban. A menü: 

– erdei gombás vadragu leves 

– hideg gyümölcs leves 

 

– joghurtos grillzöldség saláta 

– majonézes kukorica saláta 

– vitamin saláta 

– vegyes vágott saláta 

– hagymás burgonya saláta 

 

– csabai töltött sertésborda 

– színes borsos csirkemell falatok 

– vegetáriánus tál (gomba, cukkini, padlizsán, karfiol rántva) 

– brassói apró pecsenye 

– házi disznótoros, burgonyával, párolt káposztával 

– brokkolis-sonkás rakott csirkemell 

– vörösboros marhapörkölt, tarhonya 

 

– házi vegyes saláta 
– uborka saláta 

 

– fánk 

 

Nevezési díj: 4000 Ft/fő, Budaörsi Bridzsklub-tagoknak és 25 év alattiaknak 3500 Ft/fő – benne 

van a játékdíj mellett a svédasztalos ebéd ára is 

 

Nevezési határidő: április 19. 

 

CSAPATVERSENY – április 23. (vasárnap) 
Kezdés 10.00 órakor. 6x6 leosztás, az első 5 forduló svájci, az utolsó dán ültetés szerint. 



Eredményhirdetés 16.30 órakor 

 

Díjazás: 1–3. helyezettek érmeket és tárgydíjat nyernek, különdíjban részesül a legjobb Budaörsi 

Bridzsklub-csapat 

Összetett díj: A páros- és a csapatversenyen együtt legjobb eredményt elérő párt Kerényi István 

vendégül látja a nyári piliscsabai versenyén (az nyeri, akinél a párosverseny-helyezés és a 

csapatverseny-helyezés kétszeresének összege a legkisebb, holtverseny esetén a jobb pároshelyezés 

dönt) 

 

Vasárnapi ebéd 
Előre választandó főétel (a nevezéssel együtt kérjük leadni a választot főételek betűjelét): 

A) sertés flekken rántott hagymakarikákkal 

B) grillezett sajt 

C) mozzarella sajttal, paradicsommal, bazsalikommal töltött sertésborda rántva 

D) mézes-mustáros csirkemell steak 

 

A helyszínen szabadon választható köretek: sült burgonya, párolt rizs, burgonyapüré, vegyes vágott 

saláta, krokett 

 

Nevezési díj: 12 000 Ft/csapat négyfős csapatoknak (25 év alatti, illetve Budaörsi Bridzsklub-tag 

játékosonként 500 Ft kedvezmény) 

 

Nevezési határidő: a párosverseny végéig a minden játékosnak választott főétel betűjelének (A, B, 

C vagy D) megadásával 

 

Az Amatőr Bridzsfesztiválon csak 2000 örök mesterpont alatti játékosok indulhatnak. Mindkét 

verseny mesterpontszerző. Csak kék és zöld licitrendszerek játszhatók, az első és második helyi 

indulásnál a 20-as szabály betartandó, a zéró tolerancia érvényes. A versenyen a 2007-ben kiadott 

szabálykönyv és a Magyar Bridzs Szövetség versenyszabályzata érvényes. 

 

A helyszínen a verseny alatt végig büfé üzemel. 

 

Zsűrik: Hoffmann Tamás, Kovács Gergely 

 

Nevezés: 

 

bubiklub@gmail.com 

 

További infó: 
30 696 0623 

www.bubiklub.hu 

www.facebook.com/bubiklub 

 

Helyszín 
Budaörs Városháza díszterme 

Budaörs, Szabadság út 134. 

 

Megközelítés 
A környéken ingyenes parkolási lehetőség, az épület mögött 

nagy szabad parkolási lehetőség van. 

Tömegközlekedéssel: 40, 40B, 88, 88B, 140, 140A, 240, 287 

számú buszjáratokkal a Városházáig 

 

http://bridzs.hu/hu/mesterpontok/mesterpontok_orok
http://www.bubiklub.hu/
http://www.facebook.com/bubiklub
http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/0400/20151019/1.pdf
http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/0402/20151019/1.pdf
http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/0880/20151019/1.pdf
http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/0880/20151019/1.pdf
http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/1400/20151026/1.pdf
http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/1400/20151026/1.pdf
http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2400/20151019/1.pdf
http://www.bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2870/20151001/28.pdf

