
 
  

Tisztelt Sportbarátaink! 
 

Tájékoztatunk Benneteket, hogy 
 

10 megyés szabadtéri sportnapunkat 2019. június 01-én tartjuk. 
 
 
Rendezvényünk helyszíne: Keszthely, Festetics u. 5. ( Veszprémi Egyetem).  
 
Megnyitó: 09.30 órakor  
 

Versenyszámok és a kapcsolódó legfontosabb tudnivalók:  
 
Általános szabály, hogy a versenyekre csak DPSE-tag nevezhet!  
 
Női kispályás labdarúgás:  
A mérkőzések füves pályákon kerülnek lebonyolításra.  
A verseny felelőse: Végső Ferenc Gábor (30/771-2469) 
 
Női – férfi vegyes röplabda:  
Alapvetően női tornáról van szó, de a csapatokban egyidejűleg 2-2 férfi játékos is 
szerepelhet. (De nem előírás!).  
A verseny felelőse: Meitert Éva (30/771-0698)  
 
Tollaslabda:  
Női – férfi egyéni verseny  
A verseny felelőse: Meitert Éva (30/771-0698)  
 
Férfi kispályás labdarúgás  (VÁLTOZÁSOKKAL!):  
A mérkőzések füves pályákon kerülnek lebonyolításra.  
A férfiak mezőnyében változik az eddigi kiírás: csak előregisztrált SE-tag szerepelhet a 
csapatokban, aki betöltötte 18. életévét, és természetesen fizeti a tagdíjat 
(munkabérből történő levonás vagy készpénzes befizetés formájában.)  
Ezen játékosok a helyszínen karszalagot kapnak és csak ők léphetnek pályára.  
A karszalagot kizárólag személyes megjelenés esetén, fényképes igazolvány és a nevezés 
egyeztetését követően teszik fel a segítők. A játékvezetők pedig ellenőrzik a pályára lépes 
előtt a karszalag meglétét. Helyszínen regisztrációra nincs lehetőség! 
 
A 2019. május 17-ig leadott játékoslistákat 2019. május 27-ig lehet módosítani, ezután 
nincs lehetőség új játékos nevezésére. 
 
A résztvevő csapatok számára az egységes versenykiírást eljuttatjuk.  
A sorsolást a helyszínen tartjuk.  
A verseny felelőse: Végső Ferenc Gábor (30/771-2469)  
 
Öregfiúk kispályás labdarúgás:  
Résztvevők: 1969-ben vagy korábban születettek. Az egyéni jelentkezőkből összeállított 
csapatok füves pályán játszanak.  
Felelősök: Tengerdi Csaba (30/772-1879) és Bősze Csaba (30/771-4786).  
 
 
 
 



Tenisz:  
A mérkőzések salakos pályákon kerülnek lebonyolításra. Női és férfi egyéni 
versenyszámokra kerül sor.  
A verseny felelőse: Sánta Csaba (30/771-2018). 
 
Petanque:  
Háromfős csapatok jelentkezését várjuk. Nagy létszám esetén a mérkőzések hét pontig 
tartanak! 
A verseny felelőse: Szili Klára (30/771-1847)  
 
Atlétika:  
Súlylökés versenyszámban várjuk a női és férfi indulókat. A bemelegítő dobást követően 
három dobás engedélyezett! A verseny 11:00 – 14:00 h között kerül megrendezésre! 
A verseny felelőse: Csorba Ildikó    (30/771-5092) 
 
Asztalitenisz:  
Női és férfi egyéni versenyszámokra kerül sor.  
A verseny felelőse: Gábor Ferenc (70/946-5358). 
 
Sakk:  
Női és férfi versenyre kerül sor.  
A verseny felelőséről a nevezések ismeretében döntünk.  
 
Városismereti túra:  
3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk, akik a belváros nevezetességeit felkeresve 
személyes élményeik alapján adhatnak számot a város történelméről, kultúrájáról.  
Felelős: Sillinger Ferenc (30/771-3168) 
 
 
További tudnivalók:  
 
A helyszínen étkezést biztosítunk. (A nem SE-tagoknak térítés ellenében.).  
Az autóbuszos utazási költségek elszámolása a központi keret terhére történhet.  
A szervezésnél törekedjünk a buszok teljes kihasználtságára, vegyük fel esetlegesen a 
kapcsolatot a szomszédos sportkörzetekkel.  
 
Sportolókat és szurkolókat egyaránt várunk! Akik nem tagjai az SE-nek, autóbuszos 
utazás esetén a körzeti sportvezető által meghatározott térítési díjat fizetik!  
 
 
Nevezések:  
 
A nevezéseket Pusztai Csaba (30/771-8142; pusztai.csaba@posta.hu) és másolatban Pesti 
László (pesti.laszlo@posta.hu) részére szíveskedj a mellékelt nevezési lapon 

2019. május 17-ig megküldeni. 
 
Várjuk a jelentkezéseket!  
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
                           Pusztai Csaba                                             Pesti László 
                         DPSE elnökségi tag                                         DPSE elnök 
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