
Pályázati kiírás 

 

A Magyar Bridzs Szövetség pályázatot hirdet a Vidékbajnokság és az OCSB Vidéki 

selejtezőjének megrendezésére 2022-ben. A Vidékbajnokság időpontja 2022. április 8-10., az 

OCSB vidéki selejtezőjének pedig 2022. november 26-27. 

Mindkét verseny egy-egy hétvégén kerül megrendezésre, Budapesten kívüli helyszínen. A 

Vidékbajnokság péntek estétől vasárnap kora délutánig, az OCSB vidéki selejtezője szombat 

délelőttől vasárnap kora délutánig.  

A Vidékbajnokságon csapat- és párosversenyre, az OCSB Vidéki selejtezőjén csak 

csapatversenyre kerül sor. Versenyfeltételek: 

 A versenyekre versenyengedély nem szükséges, de azokon csak a vidéki egyesületek 

csapatai (valamint versenyen kívül ifi-csapatok) indulhatnak. 

 A versenyen az MBSZ Versenyszabályzata érvényes. 

 Csak kék és zöld licitrendszerek használhatóak. 

 A versenyen MBSZ által minősített tornavezetőnek kell dolgoznia. 

 A verseny idején hatályos MBSZ COVID-szabályozást be kell tartani. 

Pályázatot nyújthat be bármely magánszemély vagy szervezet (nem szükséges tagnak vagy 

tagegyesületnek lenni). A két eseményre külön-külön és együtt is lehet pályázni. 

 

A pályázónak vállalnia kell: 

 a helyszín megszervezését 

 a nevezések kezelését  

 a szállás és étkezés megszervezését 

 a zsűri díjazásának biztosítását. 

 

Az MBSZ biztosítja: 

 a felszerelést (leosztott tokok, licitdobozok, Bridgemate-ek), ha szükséges 

 a zsűri szállásdíját 

 az eredmények elhelyezését a honlapon 

 igény estén zsűrit jelöl ki 

 a mesterpontok kiosztását. 

 



A pályázatban ki kell térni a következőkre: 

 a megpályázott verseny 

 a tervezett nevezési díj 

 a verseny tervezett helyszínének bemutatása (kb. 14 asztal elhelyezésére szükséges 

játéktér) 

 a tervezett szálláslehetőség(ek) bemutatása, és azok árai 

 a tervezett étkezési lehetőség(ek) bemutatása, és azok árai 

 a verseny tervezett időbeosztása. 

A verseny pontos kiírását a pályázó készíti el, ám annak elfogadása és véglegesítése a VRB 

feladata! 

 

A pályázatot az MBSZ elnöksége által felkért háromtagú bizottság (Mátyus László, Spielmann 

János, Magyar Ádám) bírálja el a következő szempontok alapján: 

 a versenyhelyszín alkalmassága 

 a szállás/étkezés minősége és ár-érték aránya 

 a verseny sokszínűségének biztosítása (új pályázók vagy olyan helyszínek, ahol régen 

volt verseny, előnyt élveznek). 

 

A pályázat benyújtási határideje 2022. február 20., a pályázatot a fotitkar@bridzs.hu címre 

kell küldeni. A bírálóbizottság 2022. február 28-ig döntést hoz. 
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