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2020 május

Szeretnék jelentkezni!

A Magyar Bridzs Szövetség meghirdeti a következő hónapokra, 2020. május eleji
kezdéssel, közös online hétvégi bridzs kurzusait. A hétvégeken akár napi kétszer 1-
1,5 óra élő videós foglalkozást és folyamatos játékot, vagy önálló internetes
gyakorlást is tudunk biztosítani!
From zero to hero: legyél te is válogatott játékos, ahogy jónéhány korábbi
„matektáboros”!

1. A legjobb játék
Tudtad, hogy a bridzs a legnagyobb gondolkodók szerint is a
legjobb játék, amit valaha kitaláltak? Például Bill Gates, a
Microsoft alapítója lelkes játékos és az amerikai ifjúsági bridzs
kiemelt támogatója:
 

 

2. Olimpiai sport
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság öt szellemi sportot ismer el
olimpiai sportnak és az egyik a bridzs.
 
World Bridge Federation

3. Olimpiai bajnok magyarok

2012-ben a magyar szenior csapat (60+ korosztály) Olimpiai
bajnok lett!
 

nol.hu - Újabb Olimpiai siker

4. Képviselheted az országot

Utánpótlás korban (U16, U21, U26, U31) Európa- és
Világbajnokságon is képviselheted Magyarországot! 
A magyar U26 lány csapat a 2019-es Európa Bajnokságon
ezüstérmet nyert!
 
Youth World Bridge

5. Mit kell tenned?
Partnereddel hatékonyan együttműködve le kell győznöd az
ellenfelél párját egy kódolt információs játékban. 7-8
percenként mindig új információs puzzle-t kell kiraknotok a
közben beérkező akár 40-50 információ-elem és a hozzájuk
tartozó deduktív logika alapján (mit csinált a partner, mit csinált
az ellenfél és mit csinálhattak volna még, de azokat mégsem
tették, miért?). A kártya csupán eszköz, a logika és a
képzelőerő a lényeg!

6. Közösség
Életre szóló fejlődési lehetőséget és közösséghez tartozást
jelent bridzsezővé válni.

7. Mindig más
Ha 100 évig napi 24 órában játszol, akkor sem valószínű, hogy
pontosan ugyanazt a 13 kártyát újra a kezedbe fogod kapni.
Folyamatosan új kihívásokkal állsz szemben és közben nagyon
sok jó döntést kell meghoznod – mindig rövid idő alatt.

Szeretnék jelentkezni!

Indulj el velünk most ezen az életre szóló, fejtörőkkel teli vándorúton és sok
barátra lelsz!

Ismerd meg a játék kereteit a bemutató videóból

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8ZLTwXjdqNXoYunk_RjypK9n47oF7cSHlBjus5bALox_zHA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=nJcFspR5koc
https://www.olympic.org/world-bridge-federation
http://nol.hu/sport/ujabb_olimpiai_siker__bajnok_a_magyar_senior_bridzscsapat-1327125
http://youth.worldbridge.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8ZLTwXjdqNXoYunk_RjypK9n47oF7cSHlBjus5bALox_zHA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=SfL6sjfqzRs&fbclid=IwAR1mBJDZgKNnc2JaEjHKxqkvXVLIrwwtKVCqIXHRzubBMbkLSrVgNgkjJaA

