
 
  

Bridžový festival Znovínu a.s. – 7. ročník Velké ceny Znojma 
zařazený do seriálu Czech Bridge Tour 2014-2015 Českého bridžového svazu 

  

19. – 21. září 2014 

  

 Společnost Znojemsport ve spolupráci s BK Praha Vás zve na soutěže párů a týmů 

do štukových sálů znojemského kláštera Louka 
 

 

Program soutěží: 

19. 9. 2014 - pátek - vedlejší soutěž párů 

prezentace: 18:00 - 18:15          vklady: 4 € nebo 100 Kč za hráče 

začátek turnaje:      18:30   2 € nebo   50 Kč za juniora 

             garantovaná 1. cena:  1500 Kč pro pár 
  

20. 9. 2014 - sobota - Velká cena Znojma - dvoukolová soutěž párů 
prezentace:       9:30 - 10:00          vklad:  350 Kč pro českého nebo slovenského hráče 

       300 Kč pro hráče z ostatních zemí 

začátek turnaje: 10:15          slevy (ČR, SR):   50 Kč za soutěžní členství v ČBS v roce 2014 

             slevy se sčítají   50 Kč senior (narozen do roku 1954 včetně) 

         50 Kč junior (narozen 1989-1994) 

       100 Kč dorostenec (narozen 1995+) 

         50 Kč za přihlášku (registraci) do 17.9. včetně 

začátek 2. kola  cca v 15:30          garantovaná 1. cena:  6000 Kč pro pár a věcná cena 

  

21. 9. 2014 - neděle - soutěž týmů – 8 kol švýcarským systémem nebo Patton 
prezentace:    8:30 - 8:45          vklady: 16 € nebo 400 Kč za tým 

začátek turnaje:  9:00   sleva 2 € nebo 50 Kč za juniora 

             garantovaná 1. cena:  4000 Kč pro tým a věcná cena 

po podaném občerstvení bude cca v 15 hodin slavnostní vyhlášení vítězů všech soutěží a předání cen  

 

Velmi bychom přivítali Vaše přihlášky do jednotlivých soutěží na přihlašovacím formuláři. 

Ubytování lze nalézt na: www.znojmocity.cz. Doporučuje se řada rodinných penzionů v blízké ulici 

Na hrázi. (Tradiční hotel Dukla bohužel ukončil svou činnost.)  Link: http://www.bridgecz.cz/vc_zn14.htm 

  

Ceny Minimálně 20% účastníků v každé soutěži bude oceněno, budou uděleny další speciální ceny 

Vedoucí turnajů   Turnaje bude řídit RNDr. Dušan Šlachta 

Loucký klášter      se nachází v jižní (dolní) části Znojma a je jeho viditelnou dominantou. Pohodlně 

se k němu dostanete po Vídeňské třídě, na světlech u hotelu Dukla doprava cestou kolem přilehlého 

koupaliště Louka (Melkusova ulice). K dispozici je rozlehlé parkoviště. 

Stravování a další V hrací místnosti se poskytuje drobné občerstvení. Oběd v sobotu bude zajištěn 

v přilehlé restauraci. V sobotu po soutěži nabízí Znovín a.s. ochutnávku vín s výkladem.  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar5G47y1GcCGdFF5QkNpTFBrblBOYXVyS0xGMy1iM2c&usp=sharing#gid=0
http://www.znojmocity.cz/


 

  

Na festival zvou: 

  

 
 

Město Znojmo 

 
 

  

 
 

H&M s.r.o. - výrobce plastových oken 

 
 

 

 

 
 

Znovín, a.s. 
 

 

 
S-A-S STAVBY spol. s r.o. Znojmo 

 

 

 
 

ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN, s.r.o. 
 

 


