
"Barmilgen tehets€ged uan, hasz,ndld azt:
Az erdo is naggon csendes lenne,
Ha csak azok a madarak €nekelrt€nek ben.ne,

Akik a le gj obb an'tudnak Anekelnti". . . "

(Henry Van Dyke)

Ebben az 6vben is megszervezodik re "Sz6kely{61di
vlagdnerdeszetek TaJdkozoja ", ahol a. hagromanyos
izakmai vetelkedcjn es sportversenyelken merh etjuk
issze erejunket. A rendezveny lebonyolit6ja ebhen az

:vben a Szekelyudvarhelyi MagAnerdr3szet. A helyszint
r Farkaslaki Polgdrmesteri Hivatal bi:ztositj a.

\ talAlkozora 2Ol7 julius 2I-6n, pdnt,eken kenil sor,
rarkaslakAn, a kozse gi sportkomplexurn kornyek€n,
nelyre szeretettel vArunk minden ko11eg6.t.

\ rendezveny gordulekeny lebonyolitErsa erdekriben

<erjuk, hogz legkescibb julius 1O-ig kozoljetek a
'esztvevok szamdt €s azt is, hory pilllen vet€lkedokon

09.00 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 - 10.10

r.0.00 - 15.00

r 5.00 - 16.00

Program

Resztvev6k bej elentkezese

A rendezveny unnepelyes

megnyitoja, koszont€sek

Eligazitds
Versenyek, vetelked6k

- Legjobb erd6sz verseny

- F6zoverseny - tema:

helyszinen elkeszitett bogrAcsos

- Minifoci bajnoksS.g

- Asztalitenisz bajnoks6.g

Eredmenyek osszesitese,

ov6sok elbir6l6.sa

I6.00 - 17.OO Eredmenyhirdetes
I 7. 00 T alAlkozo unnepelyes bezArAsa,

a kovetkezo szewez6 kihirdetese.izeretn€te

SzakAcs

venni.
Erdeszudvtizlettel.
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Nyik6menti l\4aganerdS 6s Legel6tulajdonosok Szcivets6ge -
iyg\glylqvarhelyi M agdn e rd 6 s z et

A mdrkozds nem kezd6dhet meg, illetve nem folytat6dhat,haaz egyik csapatnak 5-ndl kevesebb
j6tdkosa van a piiydn.A mdrkozdseken a teremfoci szab6lyai lesznek alkalmazva. amelyeket a bir6k a
helyszinen ismertetnek. 6vasokat az adott mdrkozds lefuj6sa utdn legkdsobb 15 percen bellil lehet
benyfjtani a szervezokndl.

Amennyiben egy csapat nem jelenik meg egy mdrk6zdsen a kiirl idopontt6l sz6mitva l0 percen
beltil, esetleg saj6t elhatdrozirsb6l levonul a p6ly6rol a merkozds vdge elott, illetve jogos 6v6s esetdn a
mdrkozdst 5 - 0 -6s g6lki.ildnbsdggel avdtlen csapat javlra igazoljuk, amennyiben sz1mdraa p6ly6n eldrt
eredm6ny legal6bb ilyen g6llciilonbsdgii gyozelmet nem biztosit. Ha egyik csapat sern jelenil< meg egy
mdrkozdsen, a merkozest 0-0-rls g6lkiil0nbs eggel igazoljuk, de a dontetlen el jdro 1- I pontot egyik csapat
sem kapja meg, egyenes kiesdses szakaszban pedig egyik csapat semjut tov6bb.

Dijaz6s: I., II., ds III. helyezds, g6lkir6ly, fair-play dij a legsportszenibb j6tdkot nyrijt6 csapatnak.

III. ASZTALITENISZ BAJ]\OKSAG

Hely szin : Farkaslaki Sportcsarnok.

Rdszvdtel: egydni versenysz6ln, nem csapatkiizdelem. A benevezojdtdkos valamelyik rdsztvevo erddszet
alkalmazottja kell legyen!

Felszerelds; a j6tdkosok teremcipovel ds teniszi.itovel kell rendelkezzenek. A j6tszm6k idejdt, a
mdrkoz6sek idotartam6t ds szab5lyait, valamint a pontozls rendszerdt a bir6k a mdrkozdsek elott a

helyszinen ismertetik.

DijazSs: I., II., 6s III. helyez;ds.

IY.F0ZOVERSENY

Tdrgta: a helyszinen elkdszitertt bogr6csos.

Helyszin: a Farkaslaki Sportcsrarnok melletti tdr.

Rdszvdtel: erddszetenkdnt egy csapat vehet rdszt.

Csak a helyszfnen elkdszitett dtellel lehet versenybe sz6llni, kivdtel a hirs p6col6sa ds a zoldsdgek
elokdszftdse, amit otthon is el llehet vdgezni.A fozdshez a szervezokbiztositanak erddszetenkdnt egy s6tort,
egy asztalt, kdt padot, tizel(\anyagot valamint a fozeshez sziiksdges vizet. A bogr6csosh oz hasznfilt
alapanyagokat, az elkdszitett titel izvll6g6t ds a teritdk kinezetdt egy, a helyszinen kijelolt zsliri - koztiik
egy meghivott szakemberrel - fogja drt6ftelni.

Dijaz6s: I., II., ds III. helyezds.

Szervezobizotts|g


