
 

25.  MARATON és 5. FÉLMARATON 

bridzs párosverseny  

 

Időpont: 2023. január 21. szombat 

Helyszín: MBSZ versenyterem (Récsei Center, Budapest XIV., Szabó József utca 6.) 

Program:   9.00 óra Maraton 1.forduló és Félmaraton 

                 17.00 óra Maraton 2. forduló  

                 23.30 óra  eredményhirdetés 

                 A Maraton 2 fordulója között, kb. másfél óra ebédszünet  

Nevezési határidő: 2023. január 19. csütörtök 20.00  

A nevezést a Rendező előbb is lezárhatja, ha a versenyre nevező párok száma eléri a 74-et. 

Résztvevők: A Maratonon 2-3 tagú, a Félmaratonon 2 tagú egységek (továbbiakban párok) 

indulhatnak. Háromtagú pár semmilyen díjat nem nyerhet. 

Egy versenyző csak egy párba nevezhető. Helyettesítés páronként 1 alkalommal, legfeljebb 8 

leosztásra engedélyezett. 

Nevezési díj: Maraton: A csoport 24.000 forint/pár, Félmaraton 12.000 forint/pár  

Kedvezmények:  

1997. december 31. után született játékosok 25% kedvezményt kapnak az egy főre jutó 

nevezési díjból.  

Lebonyolítás:  

Maraton:  2*42 leosztás 

Félmaraton:  1 forduló kb. 42 leosztás  

A verseny screen használatával tableten, Lovebridge rendszer segítségével kerül 

lebonyolításra.  

A Félmaraton és a Maraton 1. fordulója egységes mezőnyben kerül megrendezésre. 

Félmaratonra nevezett pár csak a Félmaraton nevezési díjának ismételt megfizetésével 

játszhat a második fordulóban és nem tarthatja meg a Félmaratonon esetleg elért díját. 

Díjazás*:  

  Maraton A (-24 pár) Maraton A(25+pár) Félmaraton  

 I. 120.000 Ft  140.000Ft   40.000 Ft 

 II.  70.000 Ft  80.000Ft  

 III.  50.000 Ft  50.000Ft 

További különdíjak a résztvevő párok számától függően.   
(*): A rendező a díjakat az alábbi résztvevői létszám esetén garantálja. 

Maraton A: I:10 pár II:16 pár III:20 pár 

Félmaraton I: 6 pár  

Licitrendszer-korlátozás: A versenyeken zöld, kék és piros rendszerek játszhatók. 
 

A versenyen a 2022-23. évi MP párosbajnokság járványügyi szabályai érvényesek. 

A verseny kezdete előtt legkésőbb 24 órával a Rendező a versenyt, vagy a Maraton egyik 

csoportját lemondhatja (**). Amennyiben jogszabály erre kötelezi, a Rendező a versenyt 

a fenti határidő után is lemondhatja, vagy a megkezdett versenyt félbeszakíthatja. A 

lemondás, félbeszakítás miatt a Rendezővel szemben kártérítés nem igényelhető.  
 

Kérjük, olvassa el a mellékletet és kövesse a versennyel kapcsolatos további információkat a 

www.bridzs.hu honlapon 

Információ és nevezés: Kerényi Istvánnál az alábbi módok valamelyikén:  

   (30)966-1075   mobiltelefon 

    artemix@hu.inter.net    e-mail 

mailto:artemix@hu.inter.net

