baksay sándor református gimnázium és
általános iskola
H-6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.

OM-azonosító: 027948
REFORMÁTUS ISKOLÁK 3. KORCSOPORTOS
ORSZÁGOS FIÚ KOSÁRLABDA BAJNOKSÁGA
Kunszentmiklós, 2017. június 1., csütörtök
„Én tehát úgy futok,
mint aki előtt nem bizonytalan a cél.”
(I. Kor. 9, 26)

A verseny célja: versenyzési lehetőséget biztosítani a református iskolák tanulói
számára, az országos bajnoki cím és a további helyezések eldöntése
A verseny helye: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola
tornaterme, Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.

A verseny ideje: 2017. június 1., csütörtök
A verseny résztvevői: a református iskolák 2004. január 1. után született (az MDSZ 3.
korcsoportos korosztálya) fiú tanulói.
Igazolás: a tanévre érvényesített diákigazolvány és érvényes iskola vagy sportorvosi
igazolás
Nevezés: A versenyre nevezni a gpalinko61@gmail.com email címen lehet, étkezési
igény megjelöléssel
Nevezési határidő: 2017. május 20. A HATÁRIDŐT KÉRJÜK BETARTANI!
Nevezési díj: 2.000,- Ft/csapat
Lebonyolítási rend:
a nevezések után sorsolással, amely a nevezési határidő
lejártát követően emailben elküldünk, illetve a RIDISZ honlapján
lesz (www.ridisz.hu) megtekinthető.
A mérkőzések játékrendje:

Telefon: +36 76 550 162
+36 76 550 163

A mérkőzéseken
érvényesek.

a

MKOSZ

versenyszabályai

E-mail: info@bsrg.hu
Honlap: bsrg.hu
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Egy mérkőzés 4 × 7 perc álló órával (3 perc
hosszabbítás).
Negyedenként 1 holtidő-kérés lehet.
A mérkőzéseket kedden 10 órától szeretnénk kezdeni.
Díjazás: Az I-III. helyezett csapatok érem-, kupa- és oklevél-, a további helyezett
csapatok oklevéldíjazásban részesülnek.
Költségek: 2000 Ft/csapat, illetve utazás és étkezés költsége.
Egyéb: A diákolimpiával megegyezően a két ötös kiállítása igényelt, de ettől
kérésre eltekintünk!!! 6-os labdával játszik mindkét nem.
Mérkőzést csak számozott mezben szabad játszani! Minden csapat két eltérő színű,
számozott garnitúrát hozzon magával az országos döntőre! Az öltözőben hagyott
tárgyakért felelősséget nem vállalunk!
A versennyel kapcsolatos bármely kérdéssel forduljanak Pálinkó
(20/3145289), illetve Sértő Róbert (20/9473088) testnevelő tanárokhoz.

Gábor

Szeretettel várunk mindenkit!

Pálinkó Gábor
munkaközösség vezető

Sértő Róbert
szervező

Szolnoki Attila
igazgató

Kunszentmiklós, 2017. április 27.
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