
Szolnoki Honved Sportegyesiilet 

Tollaslabda szakosztaly 
5008 Szolnok, Pf.: 1. Tel.IFax: (56) 420-226 

e-mail: csertoi laszlo@freemail.hu. 062019243494. 

MAGYAR HONVEDSEG TOLLASLABDA BAJNOKSAG 

Versenykiirasa 

A verseny celia: 	 Tollaslabda spottigban a Magyar Honvedseg bajnoki cimeinek es helyezesek 
eldontese. Olyan hagyomanyorzo verseny evenkenti megrendezese, amellyel a 
sportag nepszerusitheto, valamint sportbarati kapcsolatok kialakitasa. 

A verseny vednokei: Farkas Laszlo nyugallomanyli alezredes, a HOSOSZ elnoke. 
Dr. Koller Jozsef dandartabornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bazis 

Parancsnoka 

A verseny rendezoje: 	Szolnoki Honved Sportegyesiilet Tollaslabda szakosztalya 
Rendezobizottsag elnoke: Csertoi Laszl6 
Versenybir6sag elnoke: Guth Balazs szds. 

A verseny ideje: 	 2019. aprilis. 13 (szombat) 

A verseny helve: 	 LIVING SPORT Tollaslabda csarnok, Cegled 2700 Cegled, Mizsei tit 
(https:lllivingsport.hu/ GPS: 47°09'25.9"N 19°46'10.6"E) 

A verseny resztvevoi: A HM es MH hivatasos, szerzodeses es onkentes tartalekos katonai, 
nyugallomanyli katonak, kozalkalmazottak, nyugdijas honvedsegi 
kozalkalmazottak, valamint honvedtiszt- es altisztjeloltek. A nemzeti 
bajnoksag elso osztalyaban versenyzo sportol6 nem indulhat! 

Nevezes: 	 A mellekelt nevezesi lapon 2019. marcius 31. Elektronikusan a 
csertoi laszlo@freemai1.hu cimen. Esetleges valtozas eseten m6dositasra a 
helyszinen is van lehetoseg. 

A verseny lebonyolitasa: A-B rendszerben (A-halado es B- kezdo), valamint szenior (+45) 
korcsoportban. 

Versenvszamok: 
Noi egyeni 
F erfi egyeni 
Noi paros 
Ferfi paros 
Vegyes paros 
Szenior paros (indulhat vegyes paros is, amennyiben mindketten 45 feletti 
versenyzok. ) 
A merkozesek ket nyertjatszmaig tartanak, 15-pontig (20-nal vege), a 

mailto:laszlo@freemai1.hu
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mailto:laszlo@freemail.hu


A verseny idorendje: 	 Beerkezes 0800 anitaI 0830 aniig 
0830_ technikai ertekezlet 
O~- iinnepelyes megnyit6 
0~-2oill! verseny 
2000 anital EREDMENYHIRDETES 

Dijazas. 	 Az I. - III. helyezett csapatok erem es okleveldijazasban reszesiilnek. 
Egyeb dijazas a szponzori felajanIasok alapjan, a rendezok d6ntese alapjan. 

Koltsegek: 	 A bajnoksag rendezesi k6ltsegei a rendezo szervezetet terheli. 

Egyeb tudnivalak: 	 A verseny helyszinen az 6lt6zokben hagyott ertektargyakert nem vallalunk 
felelosseget. Minden mas kerdesben a Magyar Tollaslabda Sz6vetseg 
versenyszabalyai az iranyad6k. 

Tajekoztatast a versennyel kapcsolatban a rendezobizottsag eln6ketol, Csertoi Lasz16t6l kaphat6 
a 06-20-924-3494,1HM 02-43-7850 (uszoda) telefonszamokon. 

Szolnok, 2019. februar 15. dAr$! 
(Csertoi Lasz16) 

Szolnoki HSE Tollaslabda szakosztaIyvezeto 


