VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLATA
Szám: 18000/1627/2019.ált.
Jóváhagyom!
Szombathely, 2019. február ...

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány

„FARSANG KUPA 2019”
VERSENYKIÍRÁS
a
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság tekebajnokságára
A verseny célja:

a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állománya részére a
rendszeres sportolás intézményes kereteinek megteremtése, a
sportban való egymással versengés, egészséges versenyszellem
kialakítása és a sportbarátság erősítése.

A verseny rendezője:

a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság és a Vasi Rendőr Szabadidő és
Sportegyesület.

A verseny ideje:

2019. február 28-án, csütörtökön, 08.00-14.00 óra között.

A verseny helye:

Arborétum Sportcentrum (Spartacus-pálya)
Szombathely, Farkas Károly u. 81.

Nevezés:

2019. február 22-én 12.00 óráig,
a torok.gyorgy@vas.police.hu,
GroupWise címre.

Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk el!

vagy

a

VargaD@vas.police.hu
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Csapatok:

szervenként csak a meghatározott számú csapat nevezhet (a 17/2009.
(XII. 14.) VMRFK intézkedés 1. számú melléklete alapján).

MRFK Hivatala:
Rendészeti Igazgatóság
Bűnügyi Igazgatóság
Gazdasági Igazgatóság
Humánigazgatási Szolgálat
Ellenőrzési Szolgálat
Szombathelyi Rk.
Kőszegi Rk.
Körmendi Rk.
Sárvári Rk.
Celldömölki Rk.
Vasvári Rk.
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A verseny rendszere:

egyéni és csapatverseny.

Csapat létszám:

négy fős vegyes csapat (nemenkénti elosztás tetszőleges).

Dobásszámok:

hatvan vegyes (harminc teli, harminc tarolás);
dobásra fordított idő max. húsz perc.

A verseny előtt három próbadobás engedélyezett.
Az időn túli dobás nem számít az értékelésbe!
Értékelés:

Díjazás:

Egyéni (női/férfi) I-III. helyezett
Csapat I-III. helyezett

érem, oklevél
érem, oklevél

Legjobb taroló (női/férfi)
Legjobb teliző (női/férfi)

érem, oklevél
érem, oklevél.

Egyéb tudnivalók:
A helyezések eldöntése a MATESZ szabálykönyv alapján (jobb tarolás majd a kevesebb
„üres” dobás.)
A tekepályán tornacipő használata kötelező!
Főkapitány Úr a verseny időtartamára a versenyzőknek szolgálatmentességet biztosít!
Nyugállományban lévő rendőrök, határőrök és közalkalmazottak is versenyezhetnek.
A bajnokság sorsolással kerül megrendezésre, amelyet a versenybíróság végez el. A sorsolás
eredményéről a nevező csapatokat a szervezőbizottság 2019. február 26-ig értesíti.
A csapatok a kisorsolt kezdési időpont előtt harminc perccel kötelesek megjelenni a verseny
helyszínén!
Szombathely, 2019. február 5.

Vargáné Kelemen Mária r. ezredes
humánigazgatási szolgálatvezető
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Nevezési határidő:

2019. február 22-én 12.00 óráig,
a torok.gyorgy@vas.police.hu,
GroupWise címre.

vagy

a

VargaD@vas.police.hu

NEVEZÉSI LAP
a
„Farsang Kupa 2019” tekebajnokságra.

Szolgálati hely:

...............................................................................................

Csapatnév:

...............................................................................................

Csapattagok:

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Igény a dobás időpontjára:
Ebédigény:

...................................................................................

...............................................................................................

.......................................................................
csapatvezető

.......................................................................
mobiltelefonszám

VRSSE különdíjai: a legfiatalabb versenyzőnek és a legfiatalabb átlagéletkorú
csapatnak 50%-os kuponfüzet. A csapattagok felsorolásakor kérjük beírni a születési
időt is!
A rendezvényt követően a Vasi Rendőr Szabadidő és Sportegyesület – 50%-os önköltség
befizetése mellett (500,-Ft/fő) – a résztvevők részére ebédet biztosít!

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

