„Szakszervezetek az egészségért”

Férfi kispályás labdarúgó torna:
Pályák:
Csapatok:
Lebonyolítás:

Kezdés:
Nevezés:

Díjazás:

Egyebek:

Füves szabadtéri pályák.
Nevezhető létszám csapatonként 10 fő (játszik 5+1 fő).
A résztvevő csapatok számától függően minden csapat legalább
3 mérkőzést játszik. A lebonyolítás végleges rendje a torna
elején ismertetésre kerül. Sorsolás a csapatvezetők jelenlétében
a helyszínen.
9 órakor
Nevezési díj csapatonként 10.000.- Ft, mely tartalmazza az
ebéd és az üdítők árát is. A nevezési díjat 2016. augusztus 15ig kell a VDSZ pénztárába befizetni, vagy átutalni a VDSZ
számlájára (11706016-20105626 – OTP Bank Nyrt.)
Első 3 helyezet csapat oklevelet és serleget kap. A legtöbb gólt
lőtt játékos és a legkevesebb gólt kapott kapus oklevelet és
serleget kap.
A torna alatt orvosi felügyelet (elsősegély) biztosított.
A játékosok a versenyen saját felelősségükre vesznek részt.

NEVEZÉSI LAP
FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS

Szakszervezet:

…………………………………………………………

A csapat neve:

…………………………………………………………

Csapatkapitány (képviselő) neve, telefonszáma:
………………………………………………………………………………….

Dátum, aláírás:

………………, 2016. ……………………….

………………………………

1.

„Szakszervezetek az egészségért”

Póker bajnokság:
Helyszín:
Játékosok:
Kezdés:
Nevezés:

Díjazás:
Egyebek:

A sport központ rendezvény helyszínén
A versenyen bárki elindulhat. ( Szerencsejáték törvény alapján
a játék tét nélküli)
10 órakor
Nevezési díj 1.000.- Ft, mely tartalmazza az ebéd és az üdítők
árát is. A nevezési díjat 2016. augusztus 15-ig kell a VDSZ
pénztárába befizetni, vagy átutalni a VDSZ számlájára
(11706016-20105626 – OTP Bank Nyrt.)
A verseny első három helyezettje oklevelet és serleget kap.
A helyszínen nem lehet nevezni!

NEVEZÉSI LAP
PÓKER BAJNOKSÁG

Szakszervezet:

………………………………………………..…………...

A játékos neve,:

……………………………………………………..………

A nevezést leadó (képviselő) neve, telefonszáma:
………………………………………………………………………………..…….

Dátum, aláírás (képviselő):

………………, 2016. ……………………….
………………………………

2.

„Szakszervezetek az egészségért”

Főzőverseny:
A verseny jellege: Saját, hozott alapanyagból tetszésszerinti étel készíthető,
bográcsban. Minden résztvevő hozzon magával bográcsot és
bográcstartót. A szervezők a főzéshez szükséges vizet és
tűzifát biztosítják.
Csapatok:
A csapatok létszámára megkötés nincs, 3-5 fő ajánlott.
Lebonyolítás:
A versenyt külön e célra előre felkért zsűri értékeli, az első három
helyezett díjazásban részesül.
Kezdés:
a délelőtti órákban. Értékelés: 15 órakor
Nevezés:
Nevezni az első oldalon megjelölt módon lehetséges. Nevezési
díj nincs, az alapanyag a nevezés költsége!
Díjazás:
Az első három helyezett oklevél és bogrács figura díjazásban
részesül.
Egyebek:

Az egészséges táplálkozás jegyében kell főzni!

NEVEZÉSI LAP
FŐZŐVERSENY

Szakszervezet:

………………………………………………………...

A csapat létszáma: …………………………………………………………
A csapatkapitány neve, telefonszáma:
………………………………….…………………………………………………………….

Dátum, aláírás (képviselő):

………………, 2016. ……………………….
………………………………

3.

„Szakszervezetek az egészségért”

Akadályfutás 200 m-en:
Helyszín:
Játékosok:
Kezdés:
Nevezés:
Díjazás:

Sportközpont akadálypálya.
korosztályos csoportok
10 órakor
Nevezési díj nincs, helyszíni jelentkezés is lehetséges.
A
versenyek
első
három
helyezettjei
díjazásban
részesülnek.(oklevél, érem)

Egyebek:

A torna alatt orvosi felügyelet (elsősegély) biztosított.
A játékosok a versenyen saját felelősségükre vesznek részt.
A résztvevő korosztályokat az előzetes, illetve helyszíni
jelentkezés alapján soroljuk be. Előzetes tervek szerint 4
kategória: 0-6 éves, 6-10 éves, 10-14 éves, 14-18 éves
korosztályonkénti csoport indul.

NEVEZÉSI LAP
FUTÓVERSENY

Szakszervezet:

………………………………………………………...

A versenyző neve: …………………………………………………………
Életkor: ……………………………………………
A nevezést leadó (képviselő) neve, telefonszáma:
……………………….………………………………………………………….

Dátum, aláírás (képviselő):

………………, 2016. ……………………….
………………………………

4.

„Szakszervezetek az egészségért”

Terepfutás 1200 m-en:
Helyszín:
Játékosok:
Kezdés:
Nevezés:
Díjazás:
Egyebek:

Sportközpont területén terepfutásra kijelölt pálya.
10 éves kor felett (10 éves kor alatt kizárólag nagykorú
felügyelettel)
10 órakor
Nevezési díj nincs, helyszíni jelentkezés is lehetséges.
Minden résztvevő ajándékot kap.
A torna alatt orvosi felügyelet (elsősegély) biztosított.
A játékosok a versenyen saját felelősségükre vesznek részt.

NEVEZÉSI LAP
TEREPFUTÁS 1200

Szakszervezet:

………………………………………………………...

A versenyző neve: …………………………………………………………
Életkor: ……………………………………………
A nevezést leadó (képviselő) neve, telefonszáma:
……………………….………………………………………………………….

Dátum, aláírás (képviselő):

………………, 2016. ……………………….
………………………………

5.

„Szakszervezetek az egészségért”

Sakk:
Helyszín:
Játékosok:
Lebonyolítás:

Kezdés:
Nevezés:

Díjazás:

A Sportközpont egyik rendezvényterme
A rendezvényen résztvevő alapszervezetek sakkcsapatai, tagjai.
Csapatverseny: négyfős csapatokkal, tetszőleges tartalékkal,
10-10 perc játékidővel.
Minden résztvevő alapszervezet maximum két csapattal szerepelhet.
KÖRMÉRKŐZÉS.
Egyéni verseny: 30 résztvevőig hétfordulós, e fölött kilencfordulós svájci
verseny, 5-5 perc játékidővel.
10 órakor
Nevezési díj versenyzőnként 1.000.- Ft, mely tartalmazza az
ebéd és az üdítők árát is. A nevezési díjat 2016. augusztus 15ig kell a VDSZ pénztárába befizetni, vagy átutalni a VDSZ
számlájára (11706016-20105626 – OTP Bank Nyrt.)
Első helyezett csapat, első helyezet egyéni versenyző oklevelet
és serleget kap.

NEVEZÉSI LAP
SAKK

Szakszervezet:

………………………………………………….……………………

A egyéni versenyző neve: ………………………………………..………………………
Csapatversenyre jelentkező csapat és csapatkapitány neve:
…………………………………………………………………………………………………

Dátum, aláírás:

………………, 2016. ……………………….
………………………………

6.

„Szakszervezetek az egészségért”

TEKE verseny:
Pályák:
Csapatok:
Lebonyolítás:
Kezdés:
Nevezés:

Díjazás:

Merkapt Sportközpont fedett 2 pályás tekecsarnok
Alapszervezetenként 1 férfi és 1 női csapat
A jelentkezők számának függvényében a verseny előtt közöljük
kb. 9 órakor
Nevezési díj 1.000.- Ft/fő, mely tartalmazza az ebéd és az üdítők
árát is. A nevezési díjat 2016. augusztus 15-ig kell a VDSZ
pénztárába befizetni, vagy átutalni a VDSZ számlájára
(11706016-20105626 – OTP Bank Nyrt.)
Első három helyezett nő és férfi csapat oklevelet és érmet kap.

NEVEZÉSI LAP
TEKE VERSENY

Szakszervezet:

…………………………………………………………

A női csapat neve: …………………………………………………………
A férfi csapat neve: …………………………………………………………
Csapatkapitány (képviselő) neve, telefonszáma:
………………………………………………………………………………….

Dátum, aláírás:

………………, 2016. ……………………….

………………………………

7.

„Szakszervezetek az egészségért”

Megrendelés
A versenyszámokban nem indulók számára, további étel-ital ellátásra 1.000.- Ft/fő,
értékben

db
darab jegyet megrendelek, mely tartalmazza az étel és az üdítő árát is. A jegyek
ellenértékét 2016. augusztus 15-ig kell póttagdíjként – egészségnap megjelöléssel
-a VDSZ pénztárába befizetni, vagy átutalni a VDSZ számlájára
(11706016-20105626 – OTP Bank Nyrt.)
A szakszervezeti alapszervezet neve: ……………………………….……………………
A szervezet képviselőjének a neve: ………………………………………………………..
A jegyek átvételére jogosult (képviselője) neve, elérhetősége:
…………………………………………………………………………………………………..

Dátum, aláírás:

………………, 2016…………………

…..……………………….
aláírás

A jegyeket a rendezvény helyszínén, a szervezet képviselője részére
adjuk át!

8.

