Kézbesítői Foci Kupa

Kedves Körzeti Sportosok!
Mint már korábban tájékoztattalak Benneteket, a Posta Biztosító idén is megrendezi a Kézbesítői Foci
Kupát az időközben megérkezett, a lentiekben és a mellékletekben olvasható kiírási feltételekkel.
Kérem, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint szervezzetek női és férfi csapatokat a területi
selejtezőre!
Ennek időpontja és helyszíne: 2016. április 30., szombat, Balatonfüred (műfüves pálya)
Azoktól a csapatoktól, akik támogatott formában helyi (városi) bajnokságokban szerepelnek,
„helyből” elvárt a részvétel! Feltétlenül számítunk azokra a gárdákra is, akik az elmúlt években is
indultak, s azokra is, akik rendszeres résztvevői a keszthelyi 9megyésünknek. És persze új csapatok is
jöhetnek, jöjjenek is!
A részvételi feltételek közül az 5 termékpont meglétének szükségességére külön is felhívom a
figyelmet. Aki még nem rendelkezik ezzel a mennyiséggel, de a csapat összeállításánál szóba kerül (de
ha nem kerül szóba, akkor !!) feltétlenül igyekezzen!
Kérem, hogy csak a kiírásnak megfelelő játékosokat nevezzétek a tornára, mert a szervezők a
jelentkezéseket – teljesen joggal – nagyon tüzetesen megvizsgálják, s igen szigorúan bírálják el a
játékjogot.
A nevezéseket 2016. április 10-ig legyetek szívesek megküldeni nekem.
Eredményes szervező munkát kívánok!
Köszönöm!
Üdvözlettel: Pesti László

Kézbesítői Foci Kupa
Kedves Koordinátorok!
Eltelt egy év, ismét elindul a Kézbesítői Foci Kupa. Ahogy a korábbi években is, most is számítunk a
segítségetekre a csapatok toborzásában.
Az előzetes egyeztetések alapján az idei Kézbesítői Foci Kupa időpontjai és részletei a következők:
Elődöntők:
2016. április 30. Nyugati TIG: Balatonfüred
2016. május 7. Központi TIG: Budapest, Oxygen Buda Sportközpont, 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás
utca 11.
2016. május 21. Keleti TIG: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
Döntő:
2016. szeptember 17., Budapest, Oxygen Buda Sportközpont
Mellékelve küldöm a következőket:
rendezvény szabályzat
kispályás foci játékszabály
jelentkezi lap sablon
Útiköltség igénylés sablon

Csapatnévsor, útiköltség igény leadás:
Szeretnénk kérni, hogy legkésőbb az alábbi időpontig adjátok le a csapatok névsorát és útiköltség
elszámolási igényeket:
- ápr. 15. Nyugati TIG
- ápr. 18. Központi TIG
- május. 2. Keleti TIG

Útiköltség elszámolás
- Busz bérlés esetén átutalásos számlát leadva a helyszínen. A számla erre a névre szóljon (min. 15
napos fizetési határidővel): Magyar Posta Biztosító Zrt. 1022, Budapest, Bég utca 3-5. Utólag, a
rendezvény után már nem áll módunkban számlát befogadni.
- magán gépkocsival érkezők esetén készpénzt adunk a helyszínen az előre leadott igénylések alapján.

Nevezés:
A korábbi évekhez képest változás, hogy idén min. 5 termékponttal kell rendelkeznie a termékpont
szerzésre jogosultaknak:
A kupában azok a munkatársak vehetnek részt, akik 2015. január 1. és 2016. április 15. közötti
időszakban bármilyen biztosítás értékesítése vagy címközvetítése után minimum 5 termékponttal
rendelkeznek (ez a feltétel csak azokra a munkatársakra vonatkozik, akik termékpont szerzésére
jogosultak)

Bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésetekre.
üdvözlettel,
Milán
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