VERSENYKIÍRÁS
az Országos Meghívásos Rendőrségi Tenisz Versenyre

A verseny célja:
Az Országos Rendőr-főkapitányság szerveinél dolgozók közül a teniszt kedvelőknek
versenyzési, sportolási lehetőség biztosítása, a sportág népszerűsítése, a szervek és a
résztvevők között a sportbaráti kapcsolatok erősítése.

A verseny ideje:

2018. május 23. (szerda)

A verseny helye:

3300 Eger, Invest Vendégház teniszpályája
Címe: 3300 Eger, Rákóczi út 79.

A verseny rendezője:

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

A verseny Fővédnöke:

Papp Károly r. altábornagy
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány

A verseny védnökei:

Czinege László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
Heves Megyei Rendőr –főkapitányság Vezetője
Pajtók Gábor
Heves megyei kormánymegbízott

A szervezőbizottság:
Elnöke:
Titkár:
A versenybíróság elnöke:

Gergelyi Szilvia r. alezredes
HMRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője
Stregova Zsolt r. százados
HMRFK Humánigazgatási Szolgálat kiemelt főelőadója
Dr. Lantos Bálint ny. r. dandártábornok

A verseny résztvevői:
 Országos Rendőr-főkapitányság (beleértve a ROKK, a NOK és NEBEK)
 Készenléti Rendőrség és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
 19 megyei rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság
A versenyre nevezhetők az indulásra jogosult szervek hivatásos, kormánytisztviselői,
közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazott, munkavállalói, valamint nyugállományú tagjai.
A versenyen indulók személyazonosságát mindenkor a helyszínen indulási feltételként kell
ellenőrizni, a nevezést leadó szervezeti egységgel fennálló munkaviszonyáról pedig az adott
szerv humánigazgatási szolgálatvezetőjének a nevezési lap aláírásával kell nyilatkoznia.
A verseny jellege: Páros versenyszám, mely az induló párosok számától függő lebonyolítási
formában kerül megrendezésre.
Nevezési díj: 5.000, - Ft/pár (fizetendő a helyszínen)

Nevezés: 2018. május 15-én 12.00 óráig e-mailben GergelyiS@heves.police.hu címre
kérjük megküldeni a mellékelt nevezési lapon.
Díjazás:

I– III. helyezettek részére érem, oklevél és tárgyjutalom, a IV. – VI. helyezettek
részére oklevél.

A versenyen mindenki saját felelősségre indul, külön orvosi igazolást a szervezők nem
kérnek.
Óvás:
Egyéb:

Az óvást az óvásra okot adó eseményt követően szóban, majd 15 percen belül
írásban a versenybíróság elnökénél kell megtenni.
Telefonos információ kérhető:
Stregova Zsolt r. százados

BM:
Mobil:

03-31-13-82
06-70-459-0446

 Az pályák mellett parkolási, öltözési, fürdési lehetőség biztosított.
 A mérkőzéseken versenybíró nem működik közre
 A résztvevők szolgálati (munkáltatói, nyugdíjas) igazolványukat hozzák
magukkal!
 A versenyzők részére egyszeri étkezést térítésmentesen biztosítunk!
 Ütőről és öltözetről mindenki maga gondoskodik (salakos pálya)
 Az esetleges változtatás jogát a szervezőbizottság magának tartja fenn!
E g e r , 2018. április 03.
Czinege László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

Melléklet: 1.sz.: tervezett program
2.sz.: előzetes nevezési lap
3.sz.: nevezési lap

1. SZ. MELLÉKLET

TERVEZETT PROGRAM

– 08.30

Érkezés, regisztráció, nevezési
díj befizetése

08.30 – 08.45

Technikai értekezlet, sorsolás

08.45 – 09.00

Megnyitó (sportöltözetben)

09.00 – 13.00

mérkőzések

12.00 – 13.00

Ebéd (folyamatosan)

13.00 – 14.00

Döntők (folyamatosan)

14.00 –

Eredményhirdetés

2. SZ. MELLÉKLET
Visszaküldendő:
2018. április 20-ig (nemleges válaszát is kérjük!)
e-mail: GergelyiS@heves.police.hu
BM Fax: 03-31/11-10
Városi Fax: 06-36/522-142

ELŐZETES NEVEZÉS
a 2018. május 23-án Egerben megrendezendő
Országos Meghívásos Tenisz Versenyre

A ………………………………………………………………………………….. szerv
csapata egy párossal benevez a fenti rendezvényre.

Ph.
………………………………
Csapatvezető

Csapatvezető neve: ………………………..
Elérhetősége:

……………………….. (BM/mobil)

3. SZ. MELLÉKLET
Visszaküldendő:
2018. május 15. 12.00-ig!
e-mail: GergelyiS@heves.police.hu
BM Fax: 03-31/11-10
Városi Fax: 06-36/522-142

NEVEZÉSI LAP
a 2018. május 23-án Egerben megrendezendő
Országos Meghívásos Tenisz Versenyre
A ………………………………………………………………………. szerv
csapata benevez a fenti rendezvényre.
1.) Páros versenyző neve: ………………………………………………….
(szül.éve: ……………………, életkora: ………………….)
Páros versenyző neve: .………………………………………………….
(szül.éve: ……………………, életkora: ………………….)

Ph.
………………………………
Humánigazgatási Szolgálatvezető

Csapatvezető neve: ………………………..
Elérhetősége:

……………………….. (BM/mobil)

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

