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Nevezési lap 

1. Marcalgergelyi Joó-tó Strandfoci Kupa:2017.07.29.-2017.07.30. 

Csapat adatai: 
Csapat neve: ....................................................................................................................................  

Létszáma: ........................................................................................................................................  

Csapatkapitány: 
Név: ......................................................................................................................................  

Lakcím: .................................................................................................................................  

Telefonszám: .........................................................................................................................  

Email cím: .............................................................................................................................  

Szem.Ig. szám: .......................................................................................................................  

Választott csomag: 

 BRONZ csomag: 15 990 Ft /7 fő, + fő 2 290 Ft/fő 

 EZÜST csomag: 22 990 Ft /7 fő, + fő 3 290 Ft/fő 

 ARANY csomag: 31 990 Ft /7 fő, +fő 4 570 Ft/fő 

Csapata tagjai: 

 Csapattag név (Olvashatóan) Mezszám Aláírás 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

7+1 
   

7+2 
   

7+3 
   

Kísérők száma .......................................................................................................................  

A nevezés beküldésével elfogadom az alábbi feltételeket és szabályokat, azok betartását rám és a 

nevezett csapat valamennyi tagjára és kisérőjére kötelezően betartandónak tekintem. 

A nevezéshez szükséges ezen kérdőív leadása (elektronikusan szkennelve vagy kinyomtatva) ÉS az 

előleg (végösszeg 20%-ának) befizetése, a nevezés CSAK ekkor válik véglegessé! 

tel:+36%2030%20283%200668
mailto:jootonevezes@gmail.com
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SZABÁLYZAT 
A tornán mindenki saját felelősségre vesz részt! 

A torna helyszíne: Joó-tó Horgásztó és Szabadidő Park, Marcalgergelyi 

A torna lebonyolítása: 2017.07.29. szombat és 2017. 07. 30. vasárnap, 2 homokos strandpályán. 

A játékosok NEM viselhetnek cipőt, KIZÁRÓLAG mezítláb, vagy gumis rögzítőben lehetséges pályára 

lépni! 

A csapatoknak kötelező egyforma színű MEZ vagy trikó/póló, lehetőleg számozott (lehetséges filccel 

lábszáron és/vagy karon jól látható számozást viselni)! 

A pályán elért eredményeket nem lehetséges megváltoztatni, óvást NEM fogadunk el! A kiállítás 

automatikus eltiltást von maga után a következő mérkőzésre! A versenybizottság indokolt esetben 

kiszabhat eltérő, de kizárólag szigorúbb büntetést is! 

A játékidő 2x15 perc futó órával, analóg eredményjelzéssel. A lebonyolítás csapatlétszámtól függő, 

tervezet szerint 24-es nevezés esetén 6 db 4 fős csapatban mindenki játszik mindenkivel egyszer, majd 

egyenes kiesés. Továbbjutás az egyenes kieséses rendszerbe: A 2 legjobb a csoportban továbbjut, 

illetve a 4 legjobb csoport harmadik is csatlakozik az egyenes kieséses szakaszhoz. A csoportban 

pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény, gólkülönbség, több lőtt, kevesebb kapott gól 

rangsorol. Ezen szakasztól egyenes kieséses rendszer következik, döntetlen esetén büntetőrúgások 

döntenek (3-3, majd első különbségig). A bronzmérkőzés is megrendezésre kerül a fenti szabályok 

szerint. 

A csapatok (1-3. helyezett) oklevél, serleg és sör díjazásban részesülnek. Az első helyezett csapat 

elnyeri a torna VÁNDORSERLEGÉT, melyet a Joó-tó Horgász- és Szabadidőpark területén a rendező a 

csapat fényképével kiállít, s a jövő évi tornán átvállalja a nevezés költségét, mint címvédő. A tornán 

három kategóriában (legjobb kapus, gólkirály, legjobb mezőnyjátékos) különdíjakat osztunk ki. 

A rendezők a változtatás jogát (lebonyolítás és időpont rossz idő esetén) fenntartják! 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 
A nevezés a 20% előleg befizetésével válik véglegessé, s ez az előleg NEM visszatéríthető! KIZÁRÓLAG 

maximum 24 csapat nevezését tudjuk elfogadni az ELŐLEG befizetési összeg sorrendjében! 

Nevezés és befizetés szabályai: 
A nevezéshez szükséges ezen kérdőív leadása (elektronikusan vagy kinyomtatva) ÉS az előleg 

(végösszeg 20%-ának) befizetése, a nevezés CSAK ekkor válik véglegessé! A díjak, fixek és az alábbiak 

szerint alakulnak: 

BRONZ: 15 990 Ft /7 fő, + fő 2 290 Ft/fő 

EZÜST: 22 990 Ft /7fő, + fő 3 290 Ft/fő 

ARANY: 31 990 Ft /7fő, +fő 4 570 Ft/fő 

Az ár nettó ár, számla igényüket a fizetés teljesülésig kérjük, jelezzék a gyorsabb ügyintézés érdekében! 

Az alábbi címeken adható le nevezési lap kinyomtatott formában, illetve fizethető be az előleg: 

Nevezés: Kapcsándi Zsolt (Pápa) +36 30 283 0668, Joó-tó Horgásztó és Szabadidő Park (Marcalgergelyi) 

INFORMÁCIÓ 
Kapcsándi Zsolt főszervezőnél telefonon: +36 30 283 0668, e-mailben: jootonevezes@gmail.com. 

Eredményes felkészülést kíván a Joó-tó Horgásztó és Szabadidő Park és annak szervező bizottsága! 

tel:+36%2030%20283%200668
mailto:jootonevezes@gmail.com

