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V E R S E N Y K I Í R Á S 
a 

 Honvéd Sportegyesületek IV. Országos Találkozójának 
versenyeire 

 
 

A verseny szervezője és rendezője:  

- Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége / HOSOSZ /  
- Debreceni Honvéd Sportegyesület 

A verseny ideje:  2008. augusztus 29. 

A verseny helye:  MH 5. Bocskai István Lövészdandár sportobjektumai 
és Debrecen város sportlétesítményei, illetve területe. 

NEVEZÉS HATÁRIDEJE: 2008. augusztus 10-ig beérkezőleg. 

 

Fővédnök:    

- Dr. Szekeres Imre a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 

- Kósa Lajos Debrecen Megyei jogú város polgármestere 

Védnökök: 

- Havril András vezérezredes Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnök  

- Tömböl László mk. altábornagy Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnok-
ság  parancsnoka  

- Kovács József dandártábornok MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnok 

 
A rendezvény célja:  

Az országban működő honvéd sportegyesületek és katonai szervezetek együttműködésének 
erősítése és elmélyítése, a Magyar Honvédség személyi állománya fizikai követelményeinek történő 
megfelelés segítése, illetve a katonák és az egyesületek tagjai szabadidősport (sportrekreáció) 
lehetőségének bővítése, új szabadidősportok népszerűsítése, valamint a Magyar Honvédség 
társadalmi kapcsolatainak szélesítése.  

1./ A verseny részvételeinek feltételei:  
− A versenyre azok a honvéd sportegyesületek nevezhetnek, amelyek tagjai a HOSOSZ-

nak. A versenyre meghívásra kerülnek azon honvéd- és más társadalmi szervezetek, akik 
együttműködnek a Honvédelmi Minisztériummal, illetve a szövetséggel, valamint azon katonai 
szervezetek, amelyek bázisán nem működik honvéd sportegyesület. 
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− A versenyre kizárólag írásban a csatolt nevezési lappal, (e-mailben vagy postai úton) és 
előnevezés formájában, a sportág megnevezésével és az indítani kívánt csapatok /egyéni számok/ 
megadásával lehet nevezni. Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni. Az előnevezés során az 
egyesület a résztvevők létszámát adja meg. 

ELŐNEVEZÉS HATÁRIDEJE: 2008. augusztus 10-ig beérkezőleg. 
− Az egyesületek, illetve társadalmi szervezetek kizárólag azokat a személyeket nevezhetik a 

versenyre, akik tagjai szervezetének és ezt, hitelt érdemlően igazolni tudják. (SE elnöke/titkára által 
aláírt nyilatkozat formájában.) 

− Egy személy csak egy egyesületet, illetve társadalmi szervezetet képviselhet a versenyen. 

− A meghirdetett sportnap versenyeire sportolói minősítéstől függetlenül bárkit nevezhet az 
adott egyesület, illetve társadalmi szervezet.  

− Az előnevezéseknek tartalmazni kell az alábbi adatokat: 

- az egyesület (szervezet) nevét, címét elérhetőségét, 
- kontaktszemély nevét, címét, elérhetőségét (mobil, e-mail cím), 
- mely sportágra nevez és milyen versenyszámra /adott versenyszám kiírásának 
megfelelően/ 
- csapat sportág esetén a versenyzők és a tartalékok létszámát. 

− A névszerinti nevezéseket és az előírt nyilatkozatokat a verseny napján a 
Versenyiroda és az adott versenyszám rendezője részére kell átadni írásban. /Lehetőség 
szerint a Versenyiroda részére számítógépes adathordozón! Amennyiben az adatok rendelkezésre 
állnak a gyorsabb feldolgozás érdekében a név szerinti nevezés leadását megköszönjük az 
előnevezéskor./  

- A névszerinti nevezés külön-külön sportáganként tartalmazza a következő 
adatokat: 

Versenyző neve:  ………………………………………………. 

Szül. év, hó, nap:  ………………………………………………. 

Egyesület:   ………………………………………………. 

Versenyszám(kategória): ………………………………………………. 

2./ A sportágak, versenyszámok megrendezésének feltételei: 
A találkozó során kizárólag az a versenyszám kerül megrendezésre, ahol a nevezők 

száma csapatverseny esetén eléri az 5 csapatot, egyéni sportágban a 6 főt. 

Sportágak, versenyszámok, szabályok: 

 
1./ Kispályás labdarúgás 

A verseny megrendezéséért felelős:  Debreceni Honvéd SE 

Kategóriák:      -férfi, -női.  

A mérkőzések helyszíne:    Kossuth Laktanya „BSK” labdarúgó pályák  

Versenyszabály:  

- A lebonyolítási forma a nevezett csapatok létszámának függvényében a MH Amatőr 
Versenyek elvei alapján a nevezési határidő lejárta után kerül meghatározásra. 

- A mérkőzés játékideje: 2 x 15 perc. 
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- A mérkőzések kezdési időpontjában várakozási idő 3 perc! 

- A győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, verségért 0 pont jár. A végeredményt és az 
aktuális tabellát a szerzett pontok száma – a csapatok egymás elleni eredménye – a gólkülönbség – a 
több rúgott gól – sorrend határozza meg. (A pont azonosság esetén a csapatok egymás elleni 
eredményét a szerzett pontok – gólkülönbség – több rúgott gól – kevesebb kapott gól sorrend 
határozza meg.) 

A lebonyolításhoz kapcsolódó fontos rendelkezések: 

A mérkőzéseket egyidejűleg 5 mezőnyjátékos és 1 kapus játssza. A csere lehetősége 
korlátlan. Cserélni a mérkőzés folyamán folyamatosan lehet. A cserét a mérkőzés során 
bármikor végre lehet hajtani, de a csere játékos csak akkor léphet a pályára, ha a lecserélt 
játékos a játékteret elhagyta! Az egyidejűleg pályán lévő játékosok száma minimum 4 főnek (3 
mezőnyjátékos + 1 kapus) kell lennie. Ennél kevesebb taggal mérkőzést nem lehet játszani. 
Az abban az esetben is érvényes, ha a játékvezető a játék során a fegyelmi büntetésként 
végleges kiállításokat alkalmaz és ezzel a csapat játékterén lévő létszáma 4 fő alá, csökken! 
Füves pályára használatos stoplis foci cipő használata TILOS! 

 
2./Úszás 

A verseny megrendezéséért felelős:   Honvéd Zrínyi SE 

A verseny helyszíne:     Debrecen, Újkerti Nevelési Központ 

Versenyszámok (25 m-es medence): 

  4x50 m-es egyesületi gyorsváltó 
4x50 m-es egyesületi vegyes váltó (pillangó helyett a mellúszás megengedett), 
4x50 m-es senior váltó, 
100 m-es női, férfi egyéni tetszőleges úszásnemben. 

Az egyesületi vegyes váltó összetétele: 1-1 fő 35. év alatti nő és férfi, 1-1 fő 35. év feletti nő és 
férfi.  

A senior váltóban csak a 40 év feletti korosztály vehet részt. Az úszásnem nincs 
meghatározva. 

A csapatok gyülekezése 13.00-kor a „BSK” sportpálya a versenyirodája előtt! 

3./Atlétika 

A verseny megrendezéséért felelős:   Honvéd Zrínyi SE, 
Bolyai János Honvéd SE 

A verseny helyszíne:     Kossuth Laktanya „BSK” Sportpálya 

 

Versenyszámok: 

4 fős korcsoportos egyesületi váltó: A váltó összetétele: 1-1 fő 35. év alatti női és férfi, 1-1 
fő 35. év feletti nő és férfi. Versenytáv és futási sorrend: 200-200-400-800 m. 

4x400 m-es egyesületi váltóverseny: 

A váltó első tagja kimért pályán fut, az első váltás a 400 m-es célban felfestett 20 m-es váltó 
zónában történik, kimért pályán. A következő váltásoknál a bot átadása a belső pályán, a váltók 
érkezési sorrendjében történik. 

6x2000m CROSS–futó váltó: 

6 fős csapatverseny korosztálytól és nemtől függetlenül. A csapat minden tagjának meg 
teljesíteni a távot. 
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4./ Tenisz 

A verseny megrendezéséért felelős:   Honvéd Szondi SE 

A verseny helyszíne:     Debrecen város, DEAC Teniszpályák 

Verseny lebonyolítása:  

A verseny külön férfi és női kategóriában kerül megrendezésre. 

A lebonyolítási forma a nevezett csapatok létszámának függvényében „Király kupa” 
rendszerben, a MH Amatőr Verseny elvei alapján a nevezési határidő lejárta után kerül 
meghatározásra. 

Egy csapatmérkőzés két egyéni és egy páros mérkőzésből áll. Minden mérkőzés 8 nyert gémig 
tart. 8:8-as állásnál rövidített játék dönt. 

Egy versenyző csapatmérkőzésenként egy-egy egyéni és páros mérkőzést játszhat. A páros 
mérkőzést csak abban az esetben kell lejátszani, ha a mérkőzés az egyéni játékok után nem dőlt el. 

A verseny helyszínére a csapatok kiszállításra kerülnek! Gyülekezés: 09.00 Kossuth laktanya 
alakulótér. 

5./ Asztalitenisz 

A verseny megrendezéséért felelős:   Honvéd Szondi SE 

A verseny helyszíne:     Kossuth Laktanya, Sportcsarnok 

Verseny lebonyolítása:  

A verseny külön férfi és női kategóriában kerül megrendezésre. 

A lebonyolítási forma a nevezett csapatok létszámának függvényében, rövidített DC /2 egyes, 
egy páros mérkőzés/ rendszerben, a MH Amatőr Verseny elvei alapján a nevezési határidő lejárta 
után kerül meghatározásra. 

A csapatokba max. 4 fő nevezhető az erősorrend megadásával. 

6./ Sakk 

A verseny megrendezéséért felelős:  HEMO Sakkegyesület  

A verseny helyszíne:     Kossuth Laktanya, 4. sz. épület sajtóterem  

Verseny lebonyolítása: 

A versenyen induló csapatok számától függően körmérkőzés 2 x 15 /20/ perc játékidővel. A 
csapatok létszáma 3 fő. A nevezéskor a játékosok táblasorrendjét is kérjük megadni. 

7./ Lövészet : 

A verseny megrendezéséért felelős:  Debreceni Honvéd SE 
Versenyigazgató:  Halasi Mihály  DHSE titkára, az MDLSZ elnö-

ke mely tagja az IPSC Világszövetségnek 
Verseny vezetőbíró:     Babits László az MDLSZ főtitkára 
 

Kategóriák:      Férfi/női egyéni és 3-fős csapat 

A mérkőzések helyszíne:  Debrecen 5. Bocskai István Lővészdandár  
Lőtere. Debrecen Füredi u. Kossuth 
Laktanya „BSK”  

Versenyszabály:  

Használható fegyver:  Az egyesület által biztosított légfegyver 
Verseny jellege:  pontlövészet (5 próba+20 értékelt) 
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Lőidő:   sorozatonként próbalövések leadásával együtt         20 perc 
Biztonsági előírások:  szabálykönyv szerint 
Öltözet:   nincs meghatározva 
Időbeosztás:  10.00-12,00       nevezés 

10,00-10,30       megnyitó 
10,40-12,30       verseny 
12.40-13.30       ebéd 
13.30-16.00       verseny 
16.30                 eredményhirdetés 

 
Díjazás:   egyéni és csapat 1-3 érem és oklevél 
 
További információ: Toók László, 4031 Debrecen Trombitás u. 10  2/2 

(Mobil: 06 70 466-3726, E-mail: Took.Laszlo@posta.hu)                                           
               

8./ Birkózás /grundbirkózás/ 

A verseny megrendezéséért felelős:  Honvéd Szondi SE 

A verseny helyszíne:     Kossuth Laktanya, Sportcsarnok 

Verseny lebonyolítása: 

Grundbirkózás szabályai szerint, az ellenfelet ki kell tolni a felrajzolt körből, vagy kiemelve 
meg kell tartani. Földre vinni az ellenfelet szabálytalan és tilos! Ütés, rúgás tilos! Küzdési idő egyenes 
kiesés esetén 2 perc, körmérkőzés esetén 1 perc. 

 
Öltözet: nadrág csatos öv nélkül, férfiaknak meztelen felsőtest, nőknek póló, mezítláb 

 
Súlycsoportok: 

 gyermek (15 éves korig) 
fiú : -35 kg, 35–45 kg, +45 kg, 
lány: -35 kg, 35–45 kg, +45 kg 

 nők (korosztályi megkülönböztetés nincs): -65 kg, +65 kg, 
 férfiak (15 éves kortól) 

15-20 éves korosztály: -70 kg, 70–80 kg, 80–90 kg, +90 kg 
20 év feletti korosztály: -70 kg, 70–80 kg, 80–90 kg, +90 kg 

 
Amennyiben az egyes súlycsoportok résztvevői nem érik el a 6 főt, sor kerülhet csoport-
összevonásra. 
 

9./ Evezős- ergométer verseny 

A verseny megrendezéséért felelős:   Honvéd Szondi SE 

A verseny helyszíne:     Kossuth Laktanya, Sportcsarnok 

Verseny lebonyolítása: 

Kategóriák:    
- férfi/női egyesületi váltó A (a négy fő összesen életkora 140. év alatti), 
- férfi/női egyesületi váltó B (a négy fő össz életkora 140. év feletti), 
- férfi/női egyéni    (-35. év, +35. év), 

 
Versenytáv:   Férfiaknak 1000 méter, nőknek 500 méter. 
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Értékelés:  Egyéni versenyszámban a helyezések sorrendjét a teljesített idő határozza meg.   
Győz az a személy aki a legrövidebb idő alatt éri el a 0 métert 

Csapatversenyben a 4 csapattag idejének összege határozza meg a sorrendet. Győztes az a 
csapat amelyiknek  az össz ideje kevesebb.           
 

Résztvevők: A Honvéd Sportegyesületek tagjai. 
  

Díjazás: Kategóriánként az 1-3 helyezett érem díjazásban részesül. 
 

Versennyel kapcsolatos egyéb információ: Az evezős ergométer ellenállási szintje: 5 foko-
zat. Ezen nem lehet változtatni! A kijelző 1000 (500) méterről számol vissza. Egy személy csak egy 
csapatban indítható. A csapattagok eltérő időben is teljesíthetik a távot, de 13,00 óra után már nem 
lehet evezni! Kategóriákban 5 csapat alatti nevezés esetén kategória összevonást alkalmazunk. 
 

10./ Tollaslabda csapatbajnokság 

A verseny megrendezéséért felelős:   Honvéd Zrínyi SE – Honvéd Aurora SE 

A verseny helyszíne:    Kossuth Laktanya, Sportcsarnok 

Verseny lebonyolítása:  

Csapatbajnoki rendszer szabályai szerint történik. Egy csapat a következő versenyzőkből áll: 

- egy női egyéni 
- egy férfi egyéni 
- egy női páros 
- egy férfi páros 
- egy vegyes páros 

A csapatok egymással körmérkőzéses rendszerben játszanak, és ez szerint történik az értékelés is. A mérkőzések 21 pontig tartanak, két nyert 
szettel. 

11./ Íjászat: 

A verseny megrendezéséért felelős:   Debreceni Honvéd SE 

A verseny helyszíne:     Kossuth Laktanya, „BSK” füves terület  

Verseny lebonyolítása, szabályai:  

Versenyezni csak ablak és kifutó nélküli merevszarvú íjakkal lehet! 

Egyénenként 8 célra, célonként négy lövés.  

Egyéni  és csapat verseny, 4 fős csapatokkal 

Értékelés az elért pontszámok alapján. Csapat értékelés min. 5 csapat indulása esetén 

Csapatonként lesz egy igazlátó, aki szintén részt vesz a versenyen. 

Szívesen vesszük, ha viseletben, zászlóval jelennek meg a résztvevők. 

 

12./ Teke 

A verseny megrendezéséért felelős:  Szoboszlai Endre nyá. ezds. 
 Honvéd Zalka Máté Sportegyesület. 

A verseny helyszíne:  Debrecen, Oláh Gábor utcai tekepálya  
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Verseny lebonyolítása:  

A teke versenyre a sportegyesületek 4-4 fős csapatokat nevezhetnek. Egy egyesület több 
csapatot is indíthat. A férfi és női csapatok külön-külön kerülnek értékelésre. A vegyes csapat férfi 
csapatnak számít. 

Dobások: bemelegítő dobás tele fára:  3 
   értékelt dobás tele fára:  10 
   értékelt dobás, tarolás:  10 
 

- A 20 értékelt dobás után térfélcsere, bemelegítő dobás nélkül és ismételten 10-10 értékelt 
dobás következik. 

- A bíró az eredményeket folyamatosan vezeti és összesíti a jegyzőkönyvben. 
- A verseny folyamán az egyesületek képviselője, vagy a csapat vezetője helyet foglalhat a 

versenybíró mellett, segítheti a verseny zökkenőmentes lefolyását, az esetleges hibák kizá-
rását. 

- Miután a csapat minden tagja ledobta a 20-20 értékelt dobást, az eredményt a bíró a jegy-
zőkönyvben összesíti. A versenyjegyzőkönyvet lezárás után a versenybíró és a csapat ve-
zetője aláírásukkal hitelesítik. 

- A lezárt, aláírt jegyzőkönyvet a bírók a Honvéd Zalka SE. elnökének adják át, aki értéke-
lésre a versenyrendezőségéhez juttatja el. 

- A nevezett csapatok számától függően a dobások száma változhat, a térfél csere esetleg 
elmaradhat. A módosításokat a helyszínen a versenyt rendező SE elnöke ismerteti. 

 
Értékelés: 
A csapatok helyezési sorrendjét a ledobott fák száma határozza meg. Az egyéni sorrendet a 

versenyző által ledobott összesített fák száma dönti el. 
 
Figyelem: a tele fára és a taroláson elért eredmények nem kerülnek külön-külön értékelésre. 
 

A verseny helyszínére a csapatok kiszállításra kerülnek! Gyülekezés: 09.00 Kossuth 
laktanya alakulótér! 

 

13./ Tájékozódási futás 

A verseny megrendezéséért felelős:   Debreceni Honvéd SE (DHS) 

A verseny helyszíne:    Kossuth Laktanya területe 

Verseny lebonyolítása:  

A versenyszám győztes csapata az egyéni helyezések után szerzett pontok összege alapján 
kerül meghatározásra. A verseny az MTFSZ előírásai szerint kerül megrendezésre. 

Pontérintés igazolása: a kapott versenykartonon történt lyukasztással. 

Térkép:   2008-ben készített, Méretarány: 1:4500/1m 

 Kategóriák:    Pályák: 
- Gyerek (16 éves korig) „A” 
- Ifjúsági (16-20 év)  „B” 
- Felnőtt  (21-35 év)  „C” 
- Senior A (35-50 év)  „D” 
- Senior B (50 év felett) „E” 

Rajtolási időköz: Érkezési sorrendben, de minimum 1 perc 

Nullidő:   10.30, utolsó rajtidő: 12.30 
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Értékelés:  Hibátlan teljesítés esetén, a versenyidő alapján. 

 
14./ Petanque  

A verseny megrendezéséért felelős:   Veszprémi Honvéd SE 

A verseny helyszíne:    Kossuth laktanya régi teniszpályák 

A verseny célja: A petanque játék népszerűsítése, sportbaráti kapcsolatok ápolása, elmélyítése, 
valamint az II. HOSOSZ petanque verseny győztesének járó cím odaítélése. 

 

Verseny lebonyolítása:  

− A verseny 3 fős (triplett) csapatok részvételével kerül lebonyolításra a Magyar Petanque 
Szövetség (MAPESZ) által elfogadott nemzetközi szabályok szerint (lásd: 
http://www.freeweb.hu/mayoyoe/2007/2007jatekszabaly.pdf).  

− A csapat tagjaira vonatkozó, kor- és nembeli megkötés nincs. 

− A helyezések megállapításának rendje: 

− győzelmek száma, 
− pontarány (szerzett és kapott pontok közti különbség) 
− szerzett pontok mennyisége, 
− egymás elleni eredmény (ha van). Amennyiben minden érték egyenlőséget mutat, és a két 
csapat nem játszott egymással, az 1-4. helyezés eldöntése érdekében az érintettek egy 
pótjátékot játszanak, ezáltal lesz „egymás elleni eredmény”. A többi helyezés esetén 
holtverseny kerül kihirdetésre. 

− Minden sportegyesület egy 3 fős csapatot nevezhet. Amennyiben a sportegyesületek 
valamelyike nem nevez csapatot, a verseny napján a helyszíni nevezés határidejének lejártáig lehetőség 
van további csapat (csapatok) nevezésére is. 

− Sportszer: A játék a kereskedelemben forgalmazott hobbi- vagy versenygolyók 
bármelyikével játszható, amennyiben megfelelnek anyag-, súly- és méretbeli követelményeinek. 
Célszerű saját golyókészlettel rendelkezni, de – igény szerint – a verseny lebonyolítója minden pályára 
biztosítja a játékhoz szükséges sporteszközt. Ennek érdekében a golyókat igénylő csapatok az 
előzetes nevezésben tüntessék fel golyó szükségletüket (6 db/csapat). 

További információ: Drienyovszki János (8200 Veszprém, Kiss J. u. 2.) 
Telefon: 06-30/276-5367; E-mail: drienyovszki@chello.hu 

15./ Strandröplabda  

A verseny megrendezéséért felelős:   Debreceni Honvéd SE 

A verseny helyszíne:    Kossuth Laktanya, „BSK” Sportpályák 

Verseny lebonyolítása:  

4 fős csapatok jelentkezését várjuk. Lehet vegyesen nő-férfi bármilyen arányban. 
Jelentkezésnek megfelelően indítunk csoportokat tervezetten 4 csoport és a csoport elsők jutnak to-
vább az elődöntőbe így alakul ki az első négy helyezés. 

Legjobb játékos, és fair play csapat külön díjat is kívánunk kiosztani. 
A szettek 15 pontig tartanak, 14-14 -es állás esetén elég egy pont a győzelemhez és  

2 nyert szett szükséges a mérkőzés megnyeréséhez. 
A további szabályok a strandröplabda szabályai szerint értendők  ami az MRSZ honlapján ol-

vasható. 
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Egyéb, az összesített versenybe nem számító sportág 
 

1./ HOSOSZ természetjárók teljesítménytúrája  

A verseny megrendezéséért felelős: Debreceni Honvéd SE 

Útvonal: külön terv szerint 15-20 km-es teljesítménytúra a Kossuth laktanyából indulva 
túravezetővel. 

A lebonyolítás tervezett időrendje: 
Beérkezés a verseny színhelyére      08.30-ig 

Technikai értekezlet a csapatvezetők részére   08.30-08.50-ig 

A verseny megnyitása, köszöntés     09.00 

Nevezések pontosítása, sorsolások a sportágak színhelyén 09.15-09.50-ig 
Versenyek                                                                   10.00-17.00-ig 

09.30  Természetjárás 
10.00  Tollaslabda,Tenisz, Labdarúgás, Atlétika, Strandröplabda 
10.30   Tájfutás (Utolsó rajtidő: 12.30), Sakk, Asztalitenisz 
11.00  Grundbirkózás, Evező-ergométer, Íjászat, Petanque 
14.00-16.00 Úszás 
13.00  Lövészet,Teke 
 

EBÉD:                                                                        13.00-15.00-ig 

Esemény zárása különdíjak átadása:                     17.00 – tól 

A sportágak díjazása külön-külön a verseny befejezése után 30 perccel a megnyitó helyszínén 
történnek! 

A verseny értékelése: 
Minden versenyszámban az első 10 helyezett értékelésre kerül /első: 10 …tizedik 1 pont/.  

A sportágak /versenyszámok/ első három helyezett csapattagok /egyéni/ érem díjazásban 
részesülnek.  

Minden sportágban a versenyszámok összes pontja alapján megállapításra kerül az 
egyesületek sorrendje. Pontozás számítása megegyezik az előzőekben leírtakkal. /első: 10 …tizedik 1 
pont/. 

A sportágak győztes csapatai kupát kapnak. 

Az összes sportágban elért pontok alapján kerül megállapításra a verseny végeredménye. 

A legeredményesebb egyesület elnyeri a fővédnök által alapított vándorkupát. 

Az első három sportegyesület a rendezők /szervező/ által adományozott kupát kap. 

A versenyen minden versenyző saját felelősségére vesz részt, amelyet az egyesület részére 
leadott nyilatkozattal igazol. 

 

Egyéb: 

Tájékoztatjuk a Tisztelt sportegyesületeket és a résztvevőket, hogy katonai 
körülmények között lehetőség van augusztus 28-án éjszaka szállást foglalni. SZÁLLÁS 
IGÉNYÜKET KÉREREM, HOGY AUGUSZTUS 01-IG JELEZZÉK GARDA ÁRPÁD 
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RÉSZÉRE A 30/218-3217 TELEFON SZÁMON. Az igény leadása hiányában a szállások 
biztosítására nincs lehetőség. 

Fontos! Az étkezés biztosítása érdekében kérjük, hogy augusztus 10.-ig 
szíveskedjenek megadni az étkezési létszámot és külön jelezzék az étkezési 
átjelentővel érkezők számát. Ez utóbbi átjelentést augusztus 25-ig 
szíveskedjenek megadni a dandár részére. Figyelem! A rendezvény napján 
leadott étkezési átjelentőt nem áll módunkban elfogadni! 

AZ ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSMENTES A VERSENYZŐK ( egyesületek) 
RÉSZÉRE, ennek ellenére az  étkezési létszám megadása elengedhetetlen!  

Kérjük, hogy a találkozóra hozza magával az egyesület, illetve társadalmi szervezete zászlóját 
és /vagy molinóját. A jelképek kihelyezése érdekében a nevezés során kérjük, hogy szíveskedjen 
jelezni ez irányú szándékát (pl. kérek kihelyezni 1 db 2x1 m-es molinót, 1 db lobogót, stb.).  

Találkozó színhelyén lehetőséget biztosítunk egyesületi, illetve társadalmi szervezeti 
kiadványok, jelképek, és egyéb a szervezetet, valamint annak tevékenységét bemutató, továbbá a 
sportot népszerűsítő anyagok kiállítására. 

 

Nevezni és információt kérni az alábbi címeken lehet: 

Információ: Szentes László HOSOSZ alelnök 30/235-6984 

  Garda Árpád    30/218-3217 

Nevezés: 

Postai úton: Chmelik Ernő, 8411 Veszprém-Kádárta, Apród u. 5. 1/5.  
E- mail: chmelik@citromail.hu 
MH fax: 34/43-91  
Városi fax:  22/546-934 
MH tel.: 34/45-19 
Mobil:  30/268-2246 
 

Budapest, 2008. július         20. 

 

MINDEN RÉSZTVEVŐNEK SPORTSZERŰ VERSENYZÉST, KELLEMES 
BARÁTI TALÁLKOZÁST KÍVÁNUNK! 

 

HOSOSZ elnöksége 
 
http://www.freeweb.hu/hososz/request.php?2 
 



  Honvéd Sportegyesületek Hungarian Association of 
 Országos Szövetsége Military Sports Clubs 
 
 
 

Honvéd Sportegyesületek IV. Országos Találkozója 
Debrecen, 2008. augusztus 29. 

 
NEVEZÉSI   LAP 

 

Sportág megnevezése:…………………………………………. 
 
Az egyesület (társadalmi szervezet) neve: …………………………………………………..…… 
 
Csapatvezető neve, elérhetősége (mobil, e-mail): .……………………..………………………... 
 ........................................................................................................................................................... 
 
 
 

Vezetéknév Keresztnév 
Szül. idő
(év, hó, 

nap) 
Versenyszám* Megjegyzés** Szállás 

08.28.-ra 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

*A versenyszám rovatba a következőket kérjük feltüntetni: 
 Az adott sportágra jellemző kategóriát (pl.: versenyszám, korosztályos, súly kategória…stb.) 

 **A megjegyzés rovatba a következőket kérjük feltüntetni:  
 Egyéni vagy csapat (páros) versenyző. Csapat (páros) esetén a csapat nevét (pl.: DHSE1, HASE2…stb.) 

Az szállás rovatba kérjük „IGEN”-el v. ”NEM”-el jelölni, hogy az illető kér-e szállást (csapat esetén a létszámot kérjük 
megadni!)! 
 
……………………, augusztus          -        n 
 
 
 

_____________________________ 
Csapatvezető 

 



 
     

 

A ……………………………………………………………………………………… SPORTEGYESÜLET sportolójának 

 NYILATKOZATA   
  Aláírásommal, mint a fenti sportegyesület tagja igazolom, hogy a HOSOSZ szervezésében és a Debreceni HSE rendezésében a  
„Honvéd Sportegyesületek IV. Országos Találkozója” versenyein 2008. augusztus 29-én önszántamból, saját felelősségemre veszek részt, a részvételemmel kapcsolatos 
sporttevékenységemből adódó esetleges károsodás (sérülés) jogkövetkezményei mást nem terhelnek, azokat magamra vállalom. 

 Kijelentem továbbá, hogy korábbi – általam ismert - sérüléseim, esetleges egészségkárosodásom jellegéről a verseny előtt sportegyesületemet tájékoztattam. 

F.SZ. NÉV 
SZÜLETÉSI  

ÉV. HÓ, NAP 
SZÜL HELY 

SZEMÉLYI 

IG. SZÁM 
LAKCÍM ALÁÍRÁS 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

A   …………………………………………………..……. …………………. tagjai a nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vették, és azt sajátkezű aláírásukkal igazolták. 

………………….., 2008. augusztus          -         n P.h 

  ..………………………..         
 sportegyesület elnöke 
A nyilatkozatot 2 példányban kell elkészíteni és érkezéskor a laktanya kapuban a beléptetés miatt az 1. számút, a versenyirodára pedig a 2. számút kérjük átadni. 


