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Az,, MH NYÍLT ŐSZI EGYES ÉS PÁROS„ Tollaslabda Verseny” 

 
VERSENYKIÍRÁSA 

 
 

A verseny célja:         Olyan hagyomány őrző verseny évenkénti megrendezése, amelynek során 
                                   a sportág népszerűsíthető , valamint sportbaráti kapcsolatok kialakítása. 
 
A verseny védnökei:    Lamos Imre repülő dandártábornok úr, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 
     Parancsnoka, Dr. Dunai Pál alezredes úr, az SZHSE ügyvezető elnöke. 
 

A verseny rendezője:    Szolnoki Honvéd Sportegyesület, tollaslabda szakosztálya és az MH 86. Szolnok 
Helikopter Bázis. 

 
Rendező bizottság elnöke:  Csertői László ka. Tollaslabda szakosztályvezető.  
 
A verseny ideje:  2008. október . 03 (péntek) 
 
A verseny helye:  MH.86.Szolnok Helikopter Bázis sportcsarnok.  

Cím: 5008 Szolnok - Szandaszőlős, Kilián út 1 
 
A verseny résztvevői:         Az MH és HM hivatásos, közalkalmazotti, szerződéses, nyugdíjas, valamint 

hallgatói állománya, illetve olyan honvéd sportegyesületi tagok,, akik a sportágat 
amatőrként művelik. A nemzeti bajnokság első és másod osztályában versenyző 
sportoló nem indulhat! 

 
Nevezés:                          A mellékelt nevezési lapon   2008. szeptember 28–ig, vagy e-mail-ben a 

csertoi_laszlo@freemail.hu címen. 
 
A verseny lebonyolítása:  1. Férfi egyéni, 
                                           2. Női egyéni,  
                                           3. Férfi páros,  
                                           4. Női páros, 
                                           5. Vegyes páros 
  Senior páros (+45) 
 
A versenyt A-B (vagyis haladó és kezdő) csoportbeosztásban rendezzük meg. 
 
Kettő nyert szettig tart a küzdelem. Egy szett 11 pontig tart. A verseny hivatalos labdája a  M A V I S  350-es kék. 
 
 
Díjazás:                            Az  I.-III. helyezettek oklevél és érem jutalmazásban részesülnek. 

 
Szolnoki Honvéd Sportegyesület 

Tollaslabda  szakosztály 



 
A verseny időrendje:   08.30      technikai értekezlet 
  09.00     versenyek kezdete 
  19.00      eredményhirdetés 
  
Étkezés:                        Az étkezést a nevezési lapon előre lehet igényelni. Az ebéd a Tiszti étkezdében, térítés 

ellenében, vagy a laktanya bejáratától jobbra található éteremben lehetséges. 
 
Egyéb tudnivalók:            
A verseny helyszíne megközelíthető a vasútállomásról induló 7 és 8 autóbuszokkal. 
 A versenyzők jelentkezése a verseny helyszínén, a megnyitó után azonnal. 
A verseny helyszínén vagy az öltözőkben hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. 
Minden más kérdésben a Magyar Tollaslabda Szövetség versenyszabályai az irányadók. 
A versennyel kapcsolatos információk a 06-20/924 3494-es telefonon vagy a fenti e-mail címen. 
 
 
Szolnok. 2008. szeptember 08. 
 
 
 
 

Csertői László Dr. Dunai Pál alezredes 
Szakosztályvezető SZHSE ügyvezető elnök 

 


