
Az Elnökség szakmai beszámolója a 2017-es évről

Bajnokságok Az OPB, az OIMP, a KMR alacsonyabb osztályú bajnokságaiban, valamint a
Vidékbajnokságon a részvétel, ha nem is számottevően, de növekedett.
A Magyar Bridzs Szövetség legrangosabb versenyén, az országos
csapatbajnokságon a Közép-magyarországi régióban 58 csapat vette fel a
küzdelmet, a Balatonföldváron megrendezett Vidéki Csapatbajnokságban 15
csapat játszott az országos döntőbe jutásért.
Az MBSZ a tárgyévben is megrendezte hagyományos MP és IMP pontozású
versenyeit a Közép-magyarországi Régió és a Vidékbajnokság keretei között.

Vidékbajnokság 31 pár és 14 csapat részvétel zajlott,
Az országos párosok létszáma 2017-ben OIMP: 38 pár, OPB: 41 pár

Megrendezésre került továbbá
• a szenior bajnokság 16 pár részvételével,
• a GAMAX BAM-kupa 18 csapat részvételével.

Magyar Kupa A Közép-magyarországi ágon 53 csapat, a vidéki ágon 14 csapat játszott a

döntőbe jutásért.

Oktatás A Magyar Bridzs Szövetség központi szervezésű ifjúsági (26 év alatt) heti
rendszerességű, egész évben zajló oktatásain és edzésén 10-15 játékos vesz
részt, Honyek András vezetésével. A csapatnak heti egy online és heti egy
offline edzést tartanak a csapatvezetők. Folytatódott az Unoka-bridzs
program, sajnos csökkenő létszámmal.

Egyesületek, klubok Egyesületek: A Magyar Bridzs Szövetség a 2017. évben két új tagot
egyesületei közé, a Budai Bridzsklubot és a Bridzs Barátok Klubját.
Klubok: Budapesten és környékén 28 bridzs klubban lehet hetente
rendszeresen versenyezni, vidéken 12 heti rendszerességgel működő
bridzsklub üzemel. A 2016-ban bevezetett klubmesterpont-rendszer eddig
beváltotta a reményeket, jelenleg 22 klub használja.

Nemzetközi
versenyek

2017-ben a Somorján megrendezésre került IFI EB-n 3 csapatunk
képviseltette magát. Az U26-s csapat a 27 csapatos mezőnyben a 23. helyen,
az U21 csapat a 17 csapatos mezőnyben a 16. helyen végzett.
A lánycsapat a 10 csapatos mezőnyben a világbajnoki részvételt jogosító 5.
helyen végzett.

A Montecatiniben rendezett nyílt csapat EB-n 120 indulóból a GAMAX csapat
a 43., míg a Dumbovich csapat az 52. helyen végzett.
A párosok mezőnyében 232 indulóból két magyar páros jutott a döntőbe, a
Szabó Csaba-Hódosi Péter pár végül a 47., a Homonnay Géza-Winkler Gábor
pár az 51. helyen végzett.

Budapest, 2018. május 22.
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