
 

Online VEĽKÁ CENA KOŠÍC 2021  súťaž párov 
Dvojkolová súťaž 2x20 rozdaní – švajčiarsky systém 

 
 

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: kliknite tu 
 
TERMÍN: 8. a 9. mája 2021 
 
MIESTO KONANIA: BBO 
 
VEDÚCI A ROZHODCA TURNAJA: Dušan Šlachta 

 

 
PROGRAM: 

 
sobota: 8. 5. 2021 1.kolo – 20 rozdaní - švajčiarsky systém           20:00 
 
nedeľa: 9. 5. 2021 2.kolo – 20 rozdaní - švajčiarsky systém           20:00 
 
 

ŠTARTOVNÉ: sa neplatí, účasť je zdarma. Náklady na prípravu, propagáciu, organizovanie, na 

samotný priebeh turnaja ako aj finančné odmeny hradí Košický bridžový klub. Pokiaľ sú vám naše snahy 
a ciele zachovať tradičné turnaje aj v čase pandémie COVID 19 blízke a vážite si športovo - spoločenský 
prínos online GP Košice 2021, budeme vďační, ak podporíte organizátorov turnaja poukázaním 
dobrovoľného príspevku na bankový účet Košického bridžového klubu (IBAN: SK57 0200 0000 0018 
4754 3953). 
 

CENY: Páry umiestnené na 1. až 6. mieste budú ocenené finančnou odmenou  

1. cena          120,00 € 
2. cena          100,00 € 
3. cena            80,00 € 
4. cena            60,00 € 
5. cena            40,00 € 
6. cena            20,00 € 

https://tinyurl.com/VCK2021


 

PRIHLÁSENIE: Pre prihlásenie do súťaže je povinné vyplniť všetky údaje v online prihlasovacom 

formulári, konečný termín pre prihlásenie je 8. mája 2021, 16:00. Výnimka je možná iba so súhlasom 

vedúceho turnaja po zaslaní žiadosti buď odkazom na BBO pre nick <posleda>  

 

Registrácia na BBO je obvyklá, do každého kola je treba sa samostatne prihlásiť, obidve kolá budú 

označené názvom <GP Kosice 2021> v sekcii Volné turnaje (Free Tournaments). Registrácia bude 

otvorená 2 hodiny pred stanoveným začiatkom každého kola. 

 

Ďalšie informácie, pokyny a výsledky nájdete na webových stránkach https://www.bridgeclub.sk a 

http://www.valachnet.cz/spags/bridz/Kosice21/.  

 

 

INFORMÁCIE: 

 

Košický bridžový klub, Jesenná 5, 040 01 Košice, www.bridgekosice.sk 
Vojtech Belčák,  vojtechbelcak@iol.sk;  +421-908-700423; BBO nick vojtech 
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