Ózdi Nyugdíjas Klub
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XII. Országos Nyugdíjas Sportnapok
Bellér László Emlékverseny

VERSENYKIÍRÁS
A verseny rendezője:
Ózdi Nyugdíjas Klub.
A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szövetsége
A verseny helye:
Ózd város sportlétesítményei, illetve az Aggteleki Karszt Vidék egyik legszebb
túraszakasza.
A verseny ideje:
2018. május 10-11-12.
A verseny résztvevői:
Azok a nyugdíjas személyek, akiket határidőre beneveztek.. A besorolás
három korcsoportban történik 65 év alatt, 65-70 év között, valamint a betöltött
70 éven felüliek.
Nevezés:
Nevezni : 2018. május 2-ig lehet.
Cím: Bellér Lászlóné
3600 Ózd,Árpád vezér út 24.
e-mail: ozdinyugdíjasklub @gmail.com
ÓNyK telefon: 30 655-8894
telefon:+36 30 3266527
e-mail: begala.maria@freemail.hu
telefon: +36 70 365-9105 (48) 473-539
Nevezési díj: 1.500 Ft/fő, mely egy ebéd árát tartalmazza.
750,-Ft/fő ebéd nélkül
Díjazás:
Minden sportág első három versenyzője érem díjazásban részesül.
Valamennyi résztvevő emléklapot kap.
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A XII. Országos Nyugdíjas Sportnapok rendezvényein részt vevők saját
maguk fizetik a szállás, az étkezés és utazás költségeit. Előzetes bejelentés
alapján szállás igénybevételére kb 2.500,-Ft- 3.000,-Ft/ fő/éj áron van
lehetőség.
2018. május 11 -én (pénteken este) élőzenés vacsorával egybekötött
záróünnepségre kerül sor (1.800,- Ft/fő)
A nevezési díj ellenértékeként a rendező szervek gondoskodnak a
sportesemények zökkenőmentes lebonyolításáról, a verseny helyszínein az
ásványvízről. Biztosítják a sportesemény díjait – érmek, oklevelek,
emléklapok, valamint a közreműködők (május 11.) pénteki ebédjét, autóbuszt
a május 12..-.i túrához (Bélapátfalva oda és vissza) és minden egyéb,
rendezéssel kapcsolatos kiadást fedeznek.
Egyebek:
Az öltözőkben hagyott tárgyakért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
Vitás esetekben minden sportágban az érvényben lévő játék és
versenyszabályok az irányadók. Ez vonatkozik a sportágankénti helyezések
eldöntésére.
A versenyek lebonyolítása
Ünnepélyes megnyitó: Ózd Városi Sportcsarnok
2018. május 11 .(péntek) 8.30 óra
Asztalitenisz (női-férfi)
A lebonyolítás vezetői: Gátsik Antal, Harmaczi Károly
Helye: Árpád Vezér úti ÁMK
Ideje: 2018.május 11. péntek 9.00 óra
Kis körmérkőzések (hármas, négyes csoportokban), vagy egyenes ági kieséses
rendszerben versenyeztetéssel - a létszámtól függően.
Egyéni verseny férfi – női, és vegyes páros - férfi-női - mérkőzések.
Minden mérkőzés három nyert szettig tart. A harmadik helyezésért játszani kell.
Tornacipő használata kötelező. A mérkőzésen a fehér öltözék nem ajánlott.
Atlétika:(női-férfi)
A lebonyolítás vezetői: Kormos József és Nagymarczi István
Helye: Ózd Városi Stadion salakos labdarúgó pálya

-3Ideje: 2018. május 11.-én 9.00 óra (futó számok), és 10.30 óra (súlylökés)
Versenyszámok: 50 m női-,100 m női,100 m férfi, 200 m férfi, síkfutás
Súlylökés : női - férfi .
Sportöltözék használata kötelező.
Lövészet: (férfi-női)
A lebonyolítás vezetői: Pintér László
Helye: Ózd Kollégium alagsora
Ideje: 2018. május 10. 16. óra
2018. május 11.10.30 órától folyamatos Egyéb: 5 próba és 5 értékelt lövés
állva.
Sakk: (férfi)
A lebonyolítás vezetője: Cseh Miklós
Helye: Civil Ház Díszterem.
Ideje: 2018. május 11-én 9.00 óra
Helyezések eldöntése: a) játszma pontok alapján
b) holtversenynél: - egymás elleni eredmény
- Bucholc pontszám
- sötéttel elért jobb eredmény
Teke:
A lebonyolítás vezetője: Magyar Zoltán
Helye: Ózdi Városi Tekecsarnok ( 4 pálya)
Ideje: 2018. május 11-én 10.30 órától 16.30-ig, és május 12-én (szombat) 9.
órától a nevezések számától függően.
Egyéni női - férfi verseny. A férfi versenyzők minden pályán 10 teli és 10 taroló
dobás teljesítenek . Nők esetében pályánként 10-10 teli dobás teljesítendő.
Egyebek
A versenyen tornacipő és sportfelszerelés használata kötelező
Tenisz: (férfi)
A lebonyolítás vezetői: Tassonyi Ferenc,
Helye: Ózdi Városi Teniszpálya
Ideje: 2018. május 11. 10.00 óra Egyéni versenyek
Egyéni versenyek, amely gémig, mérkőzésenként egyszeri 8 gémig tart. Döntetlen
esetén rövidített játék dönt. A legjobb négy között két nyert szettig játszanak a
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versenyzők. A mérkőzéseket játékvezetők, illetve a versenyzők egymás között
bonyolítják le.
A harmadik helyért is játszani kell.
A pályára utcai cipővel belépni tilos.
Természetjárás:
2018. május 12- én Bélapátfalva, Bélköhegy
Indulás külön busszal 9 órakor a Strand előtti parkolóból.
Ebéd igény szerint rendelhető, a Szomja csuka étteremben.
Könnyű kb 2 órás túra.
Úszás: (női-férfi)
A lebonyolítás vezetői az uszoda úszó edzője:
Helye: Városi Uszoda
Ideje: 2018. május 11. 12.00 óra,
Versenyszámok: 50 m női mell, 50 m. férfi mell, 50 m. női gyors, 50 m. férfi gyors és
50 m női-férfi hátúszás.
Az Uszodában strandpapucs, a versenyzőknek fürdőruha és úszósapka kötelező.
Egyebek:
A sportversenyekre mindenki saját felelőssége terhére nevezhet be.
A rendezvény időtartama alatt a Városi Sportcsarnokban Információs Központot
működtetünk.
Telefon: +36 30 326-6527 , +36 30 655-8894
A díjak átadása minden sportágban a helyszínen, az eredmények ismertetése a
május 11.-i esti kulturális rendezvény keretében történik meg.
Ózd, 2018. február 28..
Mindenkinek eredményes versenyzést és kellemes időtöltést
kíván:
Szervező Bizottság

