
VI. KISS LÁSZLÓ EMLÉKTORNA    

    

    

 

    

    

CSAPAT ÉS EGYÉNI VERSENYKIÍRÁSA    
    
    

A 2020-as évben is megrendezésre kerül a Kiss László emléktorna, amely 
Répcelakon, a helyi Szuperligás csapat frissen felújított otthonában kerül 
lebonyolításra augusztus 13-16. között. A verseny célja a tekesport népszerűsítése 
és a sportbarátok közötti kapcsolatok erősítése, valamint felkészülési lehetőség 
biztosítása a következő bajnoki szezonra.    
    

Kérünk Benneteket, hogy részvételetekkel támogassátok rendezvényünket!    

Töltsünk el együtt egy nagyszerű hétvégét a tekézés jegyében!    
      

    

A verseny ideje és helye:    

      2020. augusztus 13-14-15-16. (csütörtök-péntek-szombat-vasárnap)         

 Répcelak SE Tekecsarnoka    

A verseny rendezője:    

        Répcelaki Sportegyesület   

Versenybíróság:    

       Elnöke: Németh Gábor (SE ügyvezető elnök) 

                            Kiss Zsolt    
     



 

A verseny résztvevői:    
   

A versenyre meghívott csapatok   

A versenyre benevezett csapatok    
   

Versenyszabályok:    
   

Igazolt versenyzők részére 4 fős csapatok 120 vegyes gurítás   

Amatőr csapatok részére 4 fős csapatok 60 vegyes gurítás    

(amatőr csapatokban max. 1 fő igazolt versenyző szerepelhet megyei I. osztályig)    

Vegyes csapat 4 fő (min. 2 nő) igazolt 120 vegyes gurítás   

Vegyes csapat 4 fő (min. 2 nő) amatőr 60 vegyes gurítás.    

   

Nevezés:    
   

Telefonon:  + 36 20 2513331 (Kiss Zsolt) E-mail: info@repcelakisport.hu   
   

A mellékelt nevezési lapon.    
        

Nevezési határidő:     
         

2020. augusztus 9.    

   Nevezési díj:        4000 Ft/amatőr csapat    
                        
    

8000 Ft/igazolt csapat    

A végső nevezési határidő a jelentkezések számának függvényében változhat!    
    

Díjazás:    

Az I-III. helyezett csapatoknak kupa    

Továbbá díjazzuk az egyéni első helyezetteket.  Egyebek:      

   

- 5, illetve igazolt kategóriában 10 db bemelegítő dobás kérhető   

- a pályára lépéshez két időpontot kérünk megjelölni   

- saját sportfelszerelés (tornacipő) kötelező   

- a sorsolásról a csapatokat értesítjük  - eredményhirdetés augusztus 16-án délután.    

    

    
    

A csapatoknak jó felkészülést, eredményes versenyzést kíván a Répcelak 

SE teke szakosztálya!    

       
                                



    
    

Beküldési határidő:    

2020. augusztus 9.    
    

Cím: Kiss Zsolt, Répcelak, Csánigi u. 10.    

    

VI. KISS LÁSZLÓ EMLÉKTORNA 
Nevezési lap    

    

A nevezési lap kitöltésével benevezzük a    
    
    

……………………………………………………………….    

sportegyesület teke szakosztályát    

az VI. Kiss László emléktornára, és tudomásul vesszük a versenykiírásban 

foglaltakat.    
    

A pontos cím (postai illetve e-mail), ahova a sorsolás szerinti időpontot, illetve  

az értesítést kérjük:    
    

………………………………………………………………….    
    

…………………………………………………………………..    

    

Az alábbi időpontban kérjük a pályára lépésünket    

/Két időpontot kérünk megjelölni/    

    

……………………………………..    
    

……………………………………..    
      

Kelt.:    

      

                                 ……………………               
                            aláírás    

 


