dovolujeme si vás pozvat na tradiční
bridžově relaxační

VÍKEND CHAOSU
ve dnech 20.–22. 9. 2013 v Kroměříži
Kroměříž je malebné historické město uprostřed Moravy s několika památkami
zapsanými na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Též v okolí se
nachází hned několik cílů pro poznávací výlet, ať již na kole, nebo pěšky.
Program bridžového víkendu je stavěn tak, aby přes den byl prostor na individuální
výlety do okolí. Hraje se po všechny tři dny. Na programu jsou celkem čtyři nezávisle
hodnocené párové turnaje přibližně po 20 rozdáních. Přesné hrací schéma
bude stanoveno podle počtu přihlášených hráčů. Mezi sobotním odpoledním a
večerním turnajem je plánována pauza na večeři.
Ceny jsou připraveny vždy pro tři nejlepší páry každého z turnajů a pak také pro
„mistrovský pár“ složený ze dvou nejlépe umístěných hráčů v součtu ze všech turnajů.
Pá 20.9. Francouzský pátek
• 20:00 večerní párový turnaj
• cenový fond turnaje tvoří
6 lahví vína z oblasti Bordeaux
So 21.9. Belgická sobota
• 16:00 odpolední párový turnaj
• 20:00 večerní párový turnaj
• do každého turnaje je připraveno
12 lahví belgického piva
Ne 22.9. Česká neděle
• 10:00 ranní párový turnaj
• na nejlépe umístěné hráče čeká
6 lahvinek domácí pálenky
K nedělnímu turnaji je navíc připraveno sladké překvapení.
Lahve v cenovém fondu mohou být buď rozděleny mezi 3 vítězné dvojice v každém
turnaji, nebo, budou-li všichni souhlasit, je můžeme vypít společně formou degustace.
Akce se koná v hotelu Černý orel na Velkém náměstí. Cena ubytování je 690 Kč
na osobu a noc. Pokoje jsou většinou dvoulůžkové. V ceně ubytování je zahrnuta
snídaně. Startovné je 50 Kč za osobu a turnaj, studenti hrají zdarma.
Přihlášky vyřizuje Jan Lusk, tel. 602 516 339, e-mail: jll@seznam.cz. Elektronická
verze pozvánky je k dispozici rovněž na chaosbridge.wz.cz.
Ubytování zajišťujeme zájemcům přihlášeným nejpozději v pondělí 2. 9. 2013,
později přihlášení si musí ubytování zajistit sami. Uzávěrka přihlášek do jednotlivých
turnajů je vždy 15 minut přd začátkem hraní.

