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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT 

 

      

VERSENYKIÍRÁS 

A 2022. ÉVI BELÜGYI MEGHÍVÁSOS FALLABDA 

BAJNOKSÁGRA 

 

1.   A verseny időpontja :  2022. december 01. csütörtök, 08:00-16:00 

 

2.   A rendezvény célja : A Belügyminisztérium állományának ( a BM versenyekre 

vonatkozó sportszakmai útmutatóban felsorolt szervezeti 

egységek )  dolgozói részére évenkénti sportmegmérettetés, 

fizikai ( erőnléti ) állapot javítása, sportbaráti kapcsolatok 

erősítése 

 

3.   A verseny helyszíne :  Squashberek, Tatabánya, Pilinszky u. 3. 

 

4.   A verseny rendezője : Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Komárom Esztergom Megyei Rendőr Sportegyesület 

 

5.   A verseny védnöke :  Farkas Gábor r. dandártábornok 

     Főkapitány 

 

6.   A szervezőbizottság tagjai : Borka László c.r.őrgy. 

( Tel : 21 / 23-46 , mobil : 06 20 33 66 664 ) 

     Ogonovszky Szilárd r.őrgy. 

     ( BM tel : 21 / 20-62 ) 

 

7.   A verseny résztvevői :  Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek 

hivatásos, rendészeti igazgatási alkalmazotti, és munkavállaló 

tagjai 

 

8.   Versenyszámok:   Férfi:  40 év alatti  

       40 év feletti ( 1982-ben és előtte születettek ) 

         

Női: ( megfelelő számú női versenyző hiányában a 

hölgyek az urak közé lesznek besorsolva ) 

 

9.   Díjazás :    I., II., III. helyezett érem, oklevél, tárgyjutalom 

 

10.   Nevezés :   A mellékelt nevezési lapon 

Nevezés határideje : 2022. november 25-én 12:00 ( péntek) 

     ( 1. sz. melléklet ) 

E-mail : ogosz@komarom.police.hu 
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11.   Költségek : A rendezési költségeket, a díjazást a  

- Komárom-Esztergom Megyei Rendőr Sportegyesület 

- Magyar Rendészeti Sportszövetség fedezi. 

     A résztvevőket terheli az utazás költsége. 

 

 

 

 

LEBONYOLÍTÁS IDŐRENDJE : 
 

 

08:00 – 15:00  Mérkőzések 

 

15:10   Eredményhirdetés 

 

15:45   Hazautazás 
 

A lebonyolítás rendje:  

 

Az előző évekhez hasonlóan a nevezők létszámától függően csoportba sorolva a női, a 40 év alatti 

és 40 év feletti férfiak esetében.  

A csoportok első helyezettjei játszanak a bajnoki címért a csoportok számától függően 

körmérkőzéses jelleggel, vagy elődöntők és helyosztók lebonyolításával. Elegendő idő esetén a 

többi hely kijátszása is lehetséges. A mérkőzések két nyert szettig tartanak.  

 

A korcsoportos kategóriák lebonyolítását csoportokban majd ezt követően a helyosztók 

kijátszásával tervezzük. A csoportok száma és a csoportok létszáma a nevezők számától függ. A 

csoportot a legtöbb mérkőzést nyerő játékos nyeri, pontazonosság esetén a szettarányok döntenek.  

A pályabeosztás, a csoportok szervezése és a kiemelés komoly munkát igényel, így kérünk 

mindenkit a határidő betartására, valamint az esetleges változások azonnali jelzésére. A 

lebonyolításban a változtatás jogát fenntartjuk.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mérkőzéseket már 08.00 órától bonyolítjuk azok nagy számára 

tekintettel.  

A pálya és csoportbeosztások a KEMRSE honlapján ( www.kemrse.hu ) nyomon követhető lesz. 

Amennyiben nem áll be változás, akkor a 2022. november 29-én a végleges beosztás megtalálható 

lesz.  

A bajnokság az előzetes BM versenynaptárban szerepel.  

 

Nahalkóné Varga Anita r. alezredes 

rendőrségi főtanácsos 

humánigazgatási szolgálatvezető 

 

JÓVÁHAGYOM : 
 

       

Farkas Gábor r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

rendőrfőkapitány 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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