XIV. DNEVI SLOVENSKEGA BRIDŽA
03. – 05.06.2016

Rimske terme
MDCCCXLVII

Bridge zveza Slovenije vabi vse prijatelje slovenskega bridža na zaključek tekmovalne sezone
2015/2016. Tradicionalno zaključujemo sezono na tekmovanju »DNEVI SLOVENSKEGA
BRIDŽA« z moštvenim tekmovanjem v začetku junija, tokrat od 3. – 5.6.2016 s turnirjem
»BAM« (board a match). Srečanje prirejamo v Rimskih termah v Rimskih toplicah pri Celju.

Moštveno tekmovanje »BAM« - DNEVI SLOVENSKEGA BRIDŽA 2016
Stroški tekmovanja za moštvo (4 osebe, vključeni 2 večerji po osebi) 120 €./ moštvo.
Prijave: predsednik@bridge-zveza.si ali telefonsko 041 - 347 714 (Tolja ORAČ) do
najkasneje 02. junija 2016 oziroma do zapolnitve bivalnih kapacitet. Vse, ki bi se želeli
prijaviti, pa nimajo soigralca ali komplementarnega para za moštvo, prosimo, da povejo svoje
želje in jim bomo poskusili najti manjkajoče igralce.
Bridge zveza Slovenije, Gregorčičeva 7, 3000 Celje, TRR 06000-0130116002, MŠ 5162572,
DŠ 29961831, www.bridge-zveza.si email:info@bridge-zveza.si

Urnik prireditev:
Petek, 3.6.2016
18.00 do 20.00

20.00
20.15
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24.00

vpis gostov in večerja na prostem ter druženje
(v primeru slabega vremena v hotelu,
vključeno v prijavnino za 4 osebe)
Otvoritveni govor in začetek tekmovanja
I. kolo BAM
II. kolo BAM
III. kolo BAM
veseljačenje in diskusija o igri

Sobota, 4.6.2016
Letna skupščina BZS (za predsednike in delegate)
opcije: sprehod po sprehajalnih poteh ali po parku, kopanje,
savna, masaže (slednji dve opciji ob doplačilu) ali prosta zabava
IV. kolo BAM
V. kolo BAM
VI. kolo BAM
(VII. kolo BAM)
odvisno od prijav
Večerja na prostem (vključeno v prijavnino za BAM za 4
osebe), podelitev medalj in pokalov ter plaket za vsa državna
prvenstva v končani sezoni, nato zabava do jutranjih ur!
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Nedelja, 5.6.2016
11.00
12.15
13.30
15.00

VIII. kolo BAM
IX. kolo BAM
X. kolo BAM
odvisno od prijav
Konec tekmovanja z razglasitvijo rezultatov »BAM« ter
podelitvijo nagrad in posebne nagrade »Rimske terme«.

Dobrodošli !
Bridge zveze Slovenije
Predsednik: Tolja Orač
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