Kézbesítői Foci Kupa döntő
Időpont:
Helyszín:

2016. szeptember 17., szombat
Budapest, Oxygen Buda Sportközpont, 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás utca 11.

Program:

Reggeli, érkezés, főzőhelyek folyamatos elfoglalása
Ünnepélyes megnyitó és sorsolás
Csoportmérkőzések kezdete
Ebéd kezdete
Csoportmérkőzések vége
Foci kupa, egyenes kieséses szakasz kezdete (negyed és elődöntők, döntők)
Főzőverseny zsűrizése
Eredményhirdetés
Rendezvény vége

8:00-tól
9:45
10:00
12:00
12:40
13:00
13:45
14:30
15:00


Utazás (foci és főző csapatok is): a csapattagok utazási költségeit az elődöntőkben megszokott módon
a biztosító állja. Az utazást az igazgatósági koordinátorok szervezik meg, akik a résztvevőket is értesítik.
Emlékeztetőül 2 elszámolási mód van:
1) Bérelt busszal érkezőknek a rendezvény helyszínén átutalásos számla (min. 15 napos
fizetési határidővel) leadásával, amit az előre leadott igényben jeleztek – ez a preferált!
2) Saját autóval érkezőknek az előzetesen leadott útiköltség igények szerint készpénzben
adjuk oda az útiköltséget 3000Ft-ig. Viszont, ha az összeg 3000 Ft, vagy afeletti akkor Mol
üzemanyagkártyát adunk.

·

Étel, ital:
o Minden focikupán résztvevő játékos és csapatkísérő kap reggeli-, kávé-, üdítő- és ebédjegyet, amit a
rendezvény helyszínén felállított étkezősátorban válthat be. A jegyek magukban foglalják a reggelit és
az ebédet.
o A főzőverseny résztvevői (=csapatonként 3 fő) reggeli-, kávé- és üdítőjegyet kapnak. (Ebédre ők a
saját maguk által elkészített ételt fogyasztják el).

·

Szurkolók: a szurkolók részére büfé lesz fenntartva, ahol ételt, italt vásárolhatnak kedvező áron. Az
utazásról is maguk gondoskodnak, ill. annak költségeit maguk fedezik. Számuk nem korlátozott.

Foci Kupa döntő:
Résztvevő csapatok
Nyugati TIG
Férfi
I.
II.
III.
IV.
V.
Női
I.
II.

Szekszárd-Siófok
Székesfehérvár
Nagykanizsa
Kaposvár
Dél Csillagai – Szigetvár
Bakonyi lányok
Kaposvár

Központi TIG
Férfi
Zugló
BKKP
Újpest
BP 70
BP 3

I.
II.
III.
IV.
V.

Női
Dunaharaszti 1 posta (Tököl)
Keleti TIG
Férfi
I.
Szolnoki muslincák
II.
Szolnoki G 5
III.
Gömör
IV.
Abaúji fiúk
V.
Spartak Vodka
Női
I.
II.

Amazonok
Szolnoki Muslincicák

+ 1 Posta Biztosító férfi csapat

Az alábbi adatok szükségesek legkésőbb szeptember 5-ig:
 Csapatnévsort (Csapatonként 11 fő játékos + 1 fő kísérő)







Azt is jelezzétek, ha nem történt személyi változás az elődöntő óta! Amennyiben
változik a csapatnévsor, az új játékosnak is Biztosítós termékponttal kell
rendelkeznie a szabályzatnak megfelelően.
Amennyiben a leadott csapatnévsorhoz képest az utolsó pillanatban változás áll
fent, mert a leadott játékos nem tud eljönni, kérjük, hogy a helyettes játékos is
hozzon magával személyazonosság igazolására alkalmas igazolványt. E nélkül nem
engedélyezzük a játékát.
Igény esetén a csapatok utazási költségét – az elődöntőkön megszokott módon, a
csatolt excel-ben. Kérlek pontosan töltsétek ki, mert a MOL üzemanyag kártyákat
előre ki kell állítanunk a beérkezett igények alapján, hogy a helyszínen át tudjuk
majd adni.
Területi Igazgatóságokról a részt vevő vezetők nevét és autórendszámát (a VIP
parkoláshoz).

Főzőverseny
·
·
·
·
·

A tavalyi döntőhöz hasonlóan, idén is lesz zsűrizett főzőverseny, melyen a Területi Igazgatóságok 3-3
csapatot indíthatnak, csapatonként 3-3 főző személyzettel (= főzőverseny résztvevői).
Bográcsban, egytálételt kell készíteni 15 fő részére. 1 db bogrács elegendő kell, hogy legyen. Köret
elkészítéséhez külön bográcsot nem tudunk biztosítani
A szükséges hozzávalók beszerzéséről a biztosító gondoskodik: a 15 fős általuk kiválasztott étel
alapanyagát megkapják (titkos fűszereket, természetesen lehet hozni)
Minden csapatnak egy főzőállomása lesz, amit 8:00 órától már el lehet foglalni (a helyeket előre kijelöljük,
hiszen oda kell készíteni a kért ételek alapanyagait is!) Lesz sátor, bogrács, bográcsállvány, tűzifa (minden
versenyző kap egy kötényt).
Kapnak minden kelléket (asztalt, tálakat, kést, stb., de természetesen ezeket is lehet otthonról hozni).
Persze az igazán jó kés mindig a saját kés, ezért jobb ha mindenki hoz magának kést és még tálat!

·
·

Az ételek zsűrizése 13:45-kor lesz Sági Szilárd közreműködésével. A tálalás is fontos eleme a
zsűrizésnek! Ezért minden csapat gondoskodjon az ételéhez illő megfelelő tálalási módról, amivel majd a
zsűri színe elé járul.
Eredményhirdetés 14:30-tól.

A főzőversenyhez szükséges adatok legkésőbb szeptember 5-ig:
 Nevező csapat és csapattagok neve, melyik TIG-hez tartozik.




Molnár Milán
Posta Biztosító

Nevező csapat várható utazási költsége – ha igénylik (Amennyiben a futballistákkal
jönnek, és így extra utazási költség nem merül fel, azt is jelezzék. Utazási ktg.
elszámolás menete mint a focicsapatoknál.
Mit szeretnének főzni?
Milyen alapanyag szükséges hozzá, milyen mennyiségben? Tételes és pontos
felsorolást kérünk.

