
Szentlőrinci Tavaszi Zsongás - DPSE Sportnap 
2023. április 2. 

> Megyei selejtező Bowling verseny 

> Barátságos Kispályás Labdarúgó mérkőzések 

 

Helyszíne: 

Malom Bowling Center 7940 Szentlőrinc, Pécsi utca 6/b. 

Időpontja: 2023. április 2.  

Napirendje: 

• 10:30-10:50 (érkezés) 

• 10:50 megnyitó és a verseny részleteinek ismertetése (Végső Ferenc Gábor) 

• 11:00 a versenyek kezdete 

• 15:00 a versenyek lezárása 

• 15:15 eredményhirdetés, elköszönés 

A sportnap programjai elsősorban a DPSE tagjainak szólnak.  

A legjobb szintiszta DPSE tagokból álló csapat indulhat Baranya megyéből a 9 megyés Bowling 
versenyünkön Veszprémben (2023. április 15-én), amelynek utazási költségét is a központilag támogatjuk 
a guritások után kiegészítő programként meglehet ismerni a várost. 

A helyszínen öltözési lehetőséget bíztosítunk. 

A tornán minden játékos saját felelősségére vesz részt, bármely sérülés esetén a szervezőket 
semmilyen felelősség nem terhel. 

Jelentkezni lehet  a Szili.Klara@posta.hu email címen, a csatolt jelentkezési lapon. 

Jelentkezési határidő: 2023. március 29. 16 óra 

 

A bowling torna kiírása: 

A hivatásos bowling szabályainak megfelelő verseny, részleteket a helyszínen lebonyolító szervező oszt 
meg a nevezzőkkel. Váltócipő használata kötelező! 

A verseny 4 illetve 3 pályán zajlik a délután folyamán, a jelentkezők számától függően megpróbálunk 
szabad játék lehetőséget biztositani versenyen kívül a sportág kipróbálására 

Jelentkezni lehet csapatban (3 fő) és egyéniben, egyéni hozzájárulás a 1.000 Ft, amely a DPSE 
tagoknak a versenyen való részvételkor vissza jár. A Nem DPSE tagoknak 500 Ft-ot fizetünk vissza. 
Ez vonatkozik a versenyben indulókra és a szabadjátékra jelentkezőkre is, aki csapatban és egyéniben is 
jelentkezik, szintén csak 1.000 Ft fizetendő. 

Díjazzuk a csapatban és az egyéniben indulókat is.  

Csapatban indulóknak:  I helyezett:  kupa, oklevél és érem.  

II és III. helyzett: oklevél és érem. 

Egyéni versenyben indulóknak: I helyezett:  kupa, oklevél és érem.  

II és III. helyzett: oklevél és érem. 

A sportnap keretében tartunk kispályás labadarúgó barátságos mérkőzéseket igény esetén férfi-női- 
és gyerek kategóriában. Tervezetten Szigetvár és Pécs csapata mérkőzik meg egymással 13:00 
órától 2x15 perces mérkőzésen. Ezután jöhet a női és a gyerek mérkőzés. 

https://goo.gl/maps/UNBR2qzdr4othasr9
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