
2022. évi Vidékbajnokság 

 Versenykiírása 
 

Az MBSZ a 2022. évi Vidékbajnokságot, mely a Magyar Kupa vidéki selejtezője is egyben, az 

alábbiak szerint rendezi meg: 

 

A nevezett csapatokat a rendezőség a 2021. év végén érvényes élő mesterpont lista és a négy 

legjobb játékosuk átlaga alapján rangsorolja, melyet a kiemeléseknél és sorsolásnál figyelembe vesz 

(azonos egyesületek lehetőleg ne kerüljenek egy csoportba). 

 

Rendező: MBSZ Versenyrendező Bizottsága és a pályázó képviseletében Lévai Ferenc 

 

Helyszín: Hotel Árpád 2800 Tatabánya, Fő tér 20. http://www.hotelarpad.hu   

 

Csomagár kétágyas szobában történő elhelyezéssel: 26.000 /fő/2 éj. 

Csomagár: 32.000 / fő / 2 éj egyágyas szobában 

A csomagár tartalmazza a szállás, étkezés és az IFA költségeit. 

Szállásfoglalás egyénileg a Hotel Árpádnál T: +36 34 310-299 email: recepcio@arpadhotel.hu 

Az étkezést (menüválasztást) Lévai Ferenc intézi:  levaiferenc1@gmail.com T;+36 30 9428523  

A pontos tájékoztatást minden egyesület email-ben megkapja. 

 

 

Időpont: 2022.április 8. péntek ~14,30 órától 2022. április 10. vasárnap ~14 óráig. 

                ( Péntek csapat, szombat páros, majd csapat és vasárnap csapat). 

 

Nevezési határidő: 2022. március 30. 24,00 óra  amely egyben a szállás rendelés illetve lemondás 

határideje is. A Vidékbajnokság Versenyrendező Bizottság (VVB) engedélye 

alapján határidő utáni nevezéseket is el lehet fogadni,  amennyiben a rendezés 

és a szállás megoldható. 

 

Nevezési díj: Nincs 

 

Díjazás: 1-3 helyezettek érmet kapnak  

                 

Nevezés:  

 

A Vidékbajnokságra minden csapatot vidéki tagegyesület nevezhet (*).  

Egy csapat 4-8 játékosból állhat. A versenyen vidéki egyesületek tagjai, illetve csapatonként 

maximum 2 olyan KMR-ben játszó játékos nevezhető, akik a Pikk, Káró vagy Treff Kupában 

játszanak. A közép-magyarországi egyesületek csapataiban szereplő vidéki játékosok, ha 

szerepelnek egy a Vidékbajnokságba benevezett csapatban, és ott csapatuk kvótát szerez a Magyar 

Kupa negyeddöntőjében való játékra, a vidékbajnokság befejezését követő 24 órán belül kijelentik, 

hogy élni kívánnak ezzel a jogukkal és akkor a KMR selejtező fő- és vigaszágán a továbbiakban 

nem szerepelhetnek. Ez a döntés egyetlen játékos kettős szereplése esetén is meghatározó. 

(*): A VVB engedélyezheti a nevezési feltételeknek nem megfelelő csapatok versenyen kívül 

történő  indulását. 

A  MK pótselejtezőjébe továbbjutó 4 csapatnak egy pár (2 fő) pótnevezési lehetősége van a 

versenyen résztvevő csapatok játékosaiból (A versenyen kívül indult csapatokból nem lehet 

pótnevezni), de az eredetileg benevezettekkel együtt nem léphetik át a 8 fős létszámhatárt. 

 

Az MP páros versenyre a vidéki egyesületek 2-3 tagú egységeket (továbbiakban: párok) 

nevezhetnek. 

A versenyen való részvételnek nem kötelező feltétele az érvényes vagy ideiglenes versenyengedély 

megléte. 
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Versenyszabályok:  

 

    A versenyen a 2017.évi Szabálykönyv http://www.bridzs.hu/upload/files/szabalykonyv_2017_final.pdf   

és a MBSZ Versenyszabályzata   https://www.bridzs.hu/upload/files/VSZ_2021_final.pdf 

rendelkezései az alábbi speciális eltéréssel érvényesek: 

a VSZ licitrendszerekre és korlátozásokra vonatkozó szabályai szerint és a SZEB ajánlásának 

megfelelően a versenyen csak zöld és kék rendszerek játszhatók. 

 

A verseny tervezett lebonyolítása:  

 

Csapat: 

 

A végleges lebonyolítást a versenyre ténylegesen nevezett és megérkezett csapatok számától 

függően a helyszínen határozza meg a VVB. 

 

16 csapat esetén a csapatokat a mesterpont átlaguk alapján 2 csoportba osztva a csoportokon belül 

teljes körmérkőzéssel, fordulónként 8-12 leosztással indítjuk. A csoportok végeredménye alapján az 

1-4 helyezett csapatok az egymás elleni eredményüket + a többi csapat elleni eredmény 50%-át 

tovább viszik a felsőházba („A” csoport) , míg a többi csapat szintén az egymás elleni teljes és a 

feljutó csapatok elleni eredmények 50%-át viszik az alsóházba („B” csoport) .  

Ezt követően  az „A” és „B” csoportban a másik csoportból átkerült csapatokkal játszanak tovább  

és így alakul ki a végső sorrend. Az „A” csoport győztese lesz a vidékbajnok, illetve az „A” csoport 

1-4. helyezettjei jutnak a Magyar Kupa Országos Pótselejtezőjébe. 

 

Más csapatszám esetén teljes körmérkőzés vagy svájci-dán (egy mérkőzés min.8-12 leosztásból 

álljon) alapján alakul ki a végső sorrend. A győztes lesz a vidékbajnok, illetve az 1-4. helyezettek 

jutnak a Magyar Kupa Országos Pótselejtezőjébe. 

 

A Magyar Kupa Országos Pótselejtezőjébe továbbjutó 4 csapat tagjainak kötelező az érvényes – 

nem ideiglenes – versenyengedély megléte. Amennyiben az MK pótselejtezőjére való nevezés határ 

idejéig egy csapat minden tagjának nincs versenyengedélye vagy a kérés beadva (és a díja 

befizetve), nem indulhat a pótselejtezőn. Visszalépések vagy versenyengedély hiánya miatt a 

vidékbajnokság 5. helyezettje vagy a sorban következő csapat indulhat, ha rendelkezik a szükséges 

feltételekkel. 

 

MP Páros: Kétfordulós 20-26 leosztásos. A győztes páros a 2022 év vidékbajnoka. 

 

Járványügyi védekezés szabályai: 

 

A verseny során minden hatályos járványügyi szabályozást be kell tartani, ide értve az állami, 

szövetségi, illetve a helyszín határozatait is. Ezek a szabályok járványügyi, vagy egyéb indokok 

miatt a verseny előtt és annak során változhatnak. Amennyiben változás történik, a 

csapatkapitányokat e-mailben értesíteni fogjuk. 

 

Nevezhetnek írásban a vidéki tagegyesületek a következő címen: levaiferenc1@gmail.com 

 

 

A VVB tagjai: Lévai Ferenc elnök, Szetey Zsolt tornavezető, Fenyves Jenő  

 

 

                                                                                                   MBSZ VRB 2022. március 7. 
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