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מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

ההתאגדות הישראלית לברידג’ והקפטן הספורטיבי הארצי, שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון 
הפעילויות המוצעות לכם, המותאמות לכל רמה ולכל גיל. מובטחת לכם הנאה גדולה.

נשמח לראותכם!

משחקי מבחן לקביעת נבחרות ישראל
משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות )3 קטגוריות( לאליפות אירופה לקבוצות 2018: 17-20.1.2018 & 24-27.1.2018.	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרת צעירות )הקטגוריות הרלוונטיות( לאליפות עולם לקבוצות 2018: 13-16.12.2017 & 10-13.1.2018	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות בוגרות לאליפות עולם לקבוצות 2019: 2-5/1/2019 & 16-19/1/19	 
משחקי מבחן לקביעת נבחרות צעירות לאליפות אירופה לקבוצות 2019:  19-22/12/18 & 9-12/1/19	 


