
 
  

Bridžový festival Znovínu a.s. – 5. ročník Velké ceny Znojma 

  

21. – 23. září 2012 

  
  

Společnost Znojemsport ve spolupráci s BK Praha Vás zve na soutěže párů a týmů 
do štukových sálů znojemského kláštera Louka 

 

Program soutěží: 
 

21. 9. 2012 - pátek - vedlejší soutěž párů 
prezentace: 17:30 - 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 
  

22. 9. 2012 - sobota - Velká cena Znojma - dvoukolová soutěž párů 
prezentace:     12:00 - 12:45   vklady: 8 € nebo 200 Kč za hráče 
začátek turnaje: 13:00   4 € nebo 100 Kč za juniora 
začátek 2. kola  cca v 17:00   garantovaná 1. cena:  6000 Kč pro pár 
  

23. 9. 2012 - neděle - soutěž týmů – 8 kol švýcarským systémem nebo Patton 
prezentace: 8:00 - 8:45                        vklady: 16 € nebo 400 Kč za tým 
začátek turnaje:    9:00                                      sleva 2 € nebo 50 Kč za juniora 
                                                                          garantovaná 1. cena:  5000 Kč pro tým 
 
po podaném občerstvení bude cca v 15 hodin slavnostní vyhlášení vítězů všech soutěží a předání cen  
 

Velmi bychom přivítali Vaše předběžné mailové přihlášky do jednotlivých soutěží včetně zájmu o 
noclehy – do 14. září 2012 - na adresu Pivnicka@vosasw.cz.    Link: http://www.bridgecz.cz/vc_zn12.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. 



Ubytování Organizátoři zajistí přihlášeným účastníkům zlevněné ubytování v hotelu Dukla 
Hotel Dukla ***  recepce: +420 515 227 239, +420 515 227 320, www.hotel-dukla.cz, asi 5 min pěšky 
Penzion Machoň Zdeněk Machoň, +420 515 227 984, +420 608 977 087 
Pension Blanka  Blanka Velebová, +420 515 227 935, +420 606 790 070, www.pension-blanka.cz 
více na:  www.znojmocity.cz  ---> poznejte Znojmo ---> ubytování 
 

Stravování V hrací místnosti je k dispozici běžný bufet s obsluhou 
  

Další nabídka Firma Znovín a.s. dále nabízí: 
- prohlídku areálu Louckého kláštera 
- sobota večer: ochutnávka vín s výkladem 

 
  

Na festival zvou: 
 
  

 
 

Město Znojmo 
 
 
  

 
 

H&M s.r.o. - výrobce plastových oken 

 
 
 

 
Znovín, a.s. 


