VABILO
NA 3. POKAL MALIH BRIDŽ ZVEZ
V PTUJ

Drage igralke in igralci bridža, tekmovalci, prijatelji

Kot smo že napovedali na sestanku v Vilniusu, smo sprejeli zelo mamljivo ponudbo
Odbora za male bridž zveze, da organiziramo naslednji Pokal malih bridž zvez v
Sloveniji.
V prilogi se nahaja vabilo z vsemi spremljajočimi informacijami, ki so potrebne za
vašo rezervacijo hotela ali bungalova, kako najdete mesto tekmovanja in primeren
transport (avion, vlak ali avtobus, ki vas pripelje z letališča do hotela). Skupaj s
Termami Ptuj (Spa Ptuj) in Grand Hotelom Primus **** smo vam pripravili posebno
ponudbo za vaše bivanje na Ptuju (ponudbo s cenami najdete v nadaljevanju).

TEKMOVANJE ZA 3.POKAL MALIH BRIDŽ ZVEZ
BO MED 20. IN 23. SEPTEMBROM 2010
V HOTELU PRIMUS**** - PTUJ, SLOVENIJA
V pričakovanju Vaše čimprejšnje prijave za omenjeno tekmovanje se Vam
zahvaljujemo.

S spoštovanjem,
Tolja Orač, predsednik Organizacijskega odbora

PTUJ, SLOVENIJA
Veseli ob Vašem interesu za sodelovanje na 3. Pokalu malih bridž zvez na Ptuju,
Slovenija Vam v prilogi ponujamo dodatne informacije o najstarejšem slovenskem
mestu Ptuju in o zgoraj omenjenem tekmovanju.

Osnovni podatki : mestna površina 66,7 km2 Prebivalci: 23,716 Povprečna
temperatura: 10 0C Nadmorska višina: 232 m
Župan: dr. Štefan Čelan
Identiteta mesta
Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem in leži v SV Sloveniji, v središču
Spodnjega Podravja na meji s Prlekijo.
Ves osrednji del Ptuja je spomeniško zavarovan.
Partnerska in pobratena mesta
Mestna občina Ptuj sledi temeljnim evropskim smernicam, kot so mir in medsebojno
spoštovanje, demokracija in medsebojno sodelovanje ter prihodnost Evrope z
multikulturnim dialogom. V tem duhu in duhu resničnega prijateljstva in
medsebojnega spoznavanja in razumevanja Mestna občina Ptuj preko svojih
pobratenih, prijateljskih in partnerskih mest uresničuje začrtane smernice
mednarodnega sodelovanja lokalnih skupnosti in njihovih prebivalcev.

Partnerska in pobratena mesta so: Aranđelovac, Srbija, Banska Štiavnica, Slovaška,
Burghausen, Nemčija, Saint-Cyr-sur-Loire, Franceija, Ohrid, Makedonija, Varaždin,
Hrvaška .

PTUJSKI GRAD, SLOVENIJA

Na zadnjem obronku Slovenskih goric, ki se razteza skoraj do Drave, stoji
mogočna utrdba – Ptujski grad.
Arheološke najdbe so pokazale, da so se prvi prebivalci zatekli na Grajski grič ob
zaključku kamene oziroma na začetku bakrene dobe. Najstarejši arhivski vir, ki
pripoveduje o ptujskem gradu, je zapis kronista, salzburškega nadškofa Konrada I.,
ki piše, da je dal grad pozidati na mestu starega, že davno porušenega gradu. Torej je
na Grajskem griču že pred 12. stoletjem stal zidan grad.
Zadnji iz rodbine Ptujskih, Friderik IX., je umrl leta 1438. Od leta 1480 do 1490 je bil
Ptuj z gradom vred v madžarskih rokah, 1490. pa so morali Madžari zasedeno
ozemlje predati nemškemu cesarju Maksimiljanu. Pred propadom ga je rešila grofica
Terezija Herberstein, ki ga je kupila leta 1873. Dala je temeljito obnoviti vse stavbe in
jih na novo opremila. Herbersteini so ostali v gradu do leta 1945. Takoj po drugi vojni
je bil grad spremenjen v muzej.

TEKMOVANJE

Pravila in uredbe: Pokal malih bridž zvez je urejen po Mednarodnih pravilih za
bridge, verzija 1997 (International Laws of Duplicate Contract Bridge, version 1997),
ta pa General By-Laws in drugih Special By-Laws, kot so kazni, obnašanje in običajna
pravila dobrega obnašanja.
•

Vsa pravila v zvezi s tekmovanjem podaja vodja tekmovanja (TD) in
Tekmovalni odbor.

PRIJAVA
Prijavo morate poslati v pisni obliki po elektronski pošti, telefaksu ali pisno na
naslednji naslov:
tolja.orac@netsi.net

BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE

marjan.zadel@gov.si

ali

predsednik@bridge-zveza.si

Kozlarjeva pot 3/a
1210 – Ljubljana, SLOVENIJA
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Grand hotel Primus ****

Vse sobe so sodobno opremljene, razpolagajo s kopalnico (prha/kad), fenom,
kopalnim plaščem, kopalnimi brisačami, kabelsko LCD-TV, priključkom za internet,
telefonom, sefom in mini barom. Večina sob ima balkon, superior sobe pa imajo kad
s termalno vodo.

Grand hotel Primus, Pot v toplice 9,
Telefon: +386 2 749 41 00, Telefaks: +386 2 749 45 20
E-mail: info@terme-ptuj.si
Več informacij: Grand Hotel Primus
Cene na osnovi polpenziona (EUR)

Polpenzion v
dvoposteljni sobi

Polpenzion v
enoposteljni sobi

Primus

55,00

70,00

Bungalovi

40,00

55,00

Apartmani

40,00

55,00

hotel

INFORMACIJE
Igralke in igralci bridža iz več kot 10 malih bridž zvez so obiskali prvo in drugo
tekmovanje malih bridž zvez, prvo v Monaku in drugo v Vilniusu v Litvi. Za vse
informacije smo vam na razpolago:
Tomaž Butina
tel: 040 240 470
e-mail: predsednik@bridge-zveza.si
Ljubljana, SLOVENIJA

Marjan Zadel
tel: 040 130 570
e-mail: marjan.zadel@gov.si
Ljubljanja, SLOVENIJA

Tolja Orač
tel: 041 347 714
e-mail: tolja.orac@netsi.net
Celje, SLOVENIJA

Terme Ptuj d.o.o.,

P.S.:

Pot v toplice 9, SI-2251 Ptuj || T: +386 (0)2 74 94 100 ||
F: +386 (0)2 74 94 520 || E: info@terme-ptuj.si

Ptuj, najstarejše slovensko mesto

http://www.ptuj.si

"Bridge zveza Slovenije"
zveza.si/

http://www.bridge-

Informacije letališča Jožeta Pučnika, Brnik
airport.si/

http://www.lju-

Terme Ptuj, Hotel Primus

http://www.terme-ptuj.si

