VÍKEND CHAOSU 2011

27. – 30. 10. Golčův Jeníkov
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V pořadí již čtvrtý víkend bridže v přírodě pořádaný klubem Chaos se letos bude konat
poslední říjnový víkend v Golčově Jeníkově, což je malé město mezi Čáslaví a Chotěboří.
Akce se koná a ubytování je zajištěno v penzionu LANETE, který se nachází přímo na
náměstí. Místo je výborně dostupné jak autem, tak vlakem, a to nejen z Prahy, ale i třeba
z Pardubic.
V okolí se nachází hned několik cílů pro poznávací výlet – město Čáslav, zámek Žleby,
Sečská přehrada s hradem Oheb, Tisá skála či údolí řeky Doubravy. Kromě toho je přímo
na místě možnost využití sportovního centra, jež patří k penzionu.
V rámci bridžového víkendu se uskuteční čtyři nezávisle hodnocené turnaje, z nichž se
však navíc bude počítat i celkové pořadí. Ceny obdrží vždy vítězný pár každého z turnajů a
pak také teoretický „mistrovský pár“ složený ze dvou nejlépe umístěných hráčů v součtu
ze všech turnajů.
Protože se jedná o prodloužený víkend, kdy na pátek 28.10. připadá státní svátek, počítá se
s příjezdem minimálně části účastníků již ve čtvrtek v odpoledních či večerních hodinách.
Program je stavěn tak, aby přes den byl prostor na individuální výlety do okolí. Začátek
hraní tak přibližně odpovídá době soumraku. Není nutné odehrát všechny turnaje, je
možno se zúčastnit nezávisle kteréhokoli z nich. Startovné do turnajů se neplatí.
Hraje se vždy odpolední a večerní turnaj přibližně po 20 rozdáních. Přesné hrací schéma
bude stanoveno operativně podle počtu přihlášených hráčů. Mezi odpoledním a večerním
turnajem bude vždy pauza na večeři. Bude-li zájem, může se v neděli dopoledne či během
dne uskutečnit ještě doplňkový turnaj – podle dohody buďto párový nebo týmový.
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Začátky jednotlivých turnajů:
turnaj Golčův Jeník – pátek 28.10. od 16:00
turnaj Jeníkův Golč – pátek 28.10. od 20:00
turnaj Nechť zavládne Chaos – sobota 29.10. od 16:00
turnaj Myš v opici – sobota 29.10. od 20:00
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Cena ubytování je 400 Kč na osobu a noc. Pokoje jsou většinou dvoulůžkové. Penzion
slouží především jako školicí středisko, samozřejmostí je tedy bezdrátový internet na
pokojích, v hracím sále i v restauraci. Restaurace je rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou
část. Jídelní lístek je obsáhlý a kuchyně kvalitní.
Přihlášky vyřizuje Jan Lusk, tel. 602 516 339, e-mail: jll@seznam.cz. Elektronická verze
pozvánky je k dispozici rovněž na chaosbridge.wz.cz.

