
Severočeský bridžový klub, z.s. 

Vás zve na 

První ročník Velké ceny Ústí nad Labem 

16.9.2017 
 

Hlavní párový turnaj se uskuteční v sobotu 16.9. Odehraje se 54 rozdání rozdělených do tří 
kol po 18 rozdáních. Po dvou kolech postupuje prvních deset párů do Finále A. Účast ve 
Finále B (zbylé páry) je dobrovolná. 
V pátek 15.9. Vás zveme na klubové hraní. Zájemcům doporučujeme ohlásit se předem.  
V případě adekvátního zájmu vyhlásíme na páteční večer turnaj týmů. 
 
Přibližný harmonogram: 
10:30-11:00 Prezentace  
11:00-13:30 1.kolo (Kvalifikace)  
13:30-14:30 Oběd  
14:30-17:00 2.kolo (Kvalifikace)  
18:00-20:30 3.kolo (Finále A, Finále B)  
 
Místo konání: Restaurace U Becků, Dubice 71, 400 02 Ústí nad Labem  
 
Vklady (za osobu): Slevy (nekumulativní) 
250 Kč při přihlášení do 12.9.2017 100 Kč pro dorostence 
300 Kč při přihlášení do 15.9.2017 150 Kč pro plné členy SBK 
600 Kč při přihlášení na místě 
 
Ceny:  
Cca 25 % startovného bude rozděleno na skromné finanční ceny (Finále A: 3 páry, B: 1 pár)  
Mezi speciální cenami jsou ceny pro fanoušky FB stránky SBK, kteří se do 12.9. přihlásí k 
účasti na FB stránce Události VC UnL (QR kód výše). 
 
Vedoucí turnaje: Zdeněk Frabša 
 
Doprava: Do Dubice doporučujeme dopravu autem (instrukce na webu), předem ohlášeným 
zájemcům zprostředkujeme odvoz z hlavního nádraží v Ústí n,Labem za cenu závislou na 
počtu dopravovaných.  
 
Kontakt: V případě zájmu o rezervaci ubytování, páteční turisticko-bridžový program či s 
libovolnými dotazy a přáními se prosím obracejte na klubový email sbk@scbridz.cz nebo 
přímo na Petra Jelínka, tel. 775953559. 
 

https://www.facebook.com/events/128207081119195
mailto:sbk@scbridz.cz


Doprava:  
Autem: 
Směrem od Prahy sjedete z D8 na Exitu 52, v obci Velemín odbočíte doprava na Bílý Újezd 
a po hlavní silnici dojedete až na železniční přejezd, za nímž na T-křižovatce sjedete rovně 
na vedlejší silnici.  
 
Směrem od Ústí nad Labem sjedete na Exitu 65 směr Řehlovice a odbočíte doleva. Po 
pravé ruce minete památník Přemysla Oráče ve Stadicích, podjedete dálnici,a přes 
Habrovany dojedete do Radejčína, kde na konci obce odbočíte doleva na Dubice. 
 
V obou případech přijedete do Dubice ze stejného směru, v nepřehledné křižovatce na 
samém začátku obce odbočíte doprava, minete zastávku autobusu a hrací místnost je po 
pravé straně.  
 
Vlakem: 
R690 (Masarykovo nádraží 8:53 - Ústí hl.n. 10:14) 
EC176 Johannes Brahms (Praha, hl.n. 8:28 - Ústí, hl.n. 9:40) 
EC171 Carl Maria von Weber (Dresden Hbf. 9:08 - Ústí hl n. 10:11) 
 
MHD 
Bus 457 Ústí n.L., hl. n. 9:23 - Dubice 9:56 
 
 
 
 
 
 
 


