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Torna célja: 

A téli időszakban sportolási lehetőség biztosítása a vagyonvédelemben dolgozók számára. 
Sportbaráti és szakmai kapcsolatok szélesítése.  

  
Helye: 

Zalaegerszeg, Landorhegyi Általános Iskola 2012.04.14. 
  
Rendező:  

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Zala Megyei Szervezete 

  
Résztvevők:  

A megadott határidőre írásban nevezett csapatok.  
  
A lebonyolítás rendje: 

A nevezett csapatok számától függően a technikai értekezleten kerül megbeszélésre. 
A győzelemért 3, döntetlenért 1-1 pontot kapnak a csapatok.  
Egyenlő pontszám esetén- az egymás ellen elért eredmény- a gólkülönbség- a több rúgott gól 
a meghatározó.  
Technikai megbeszélés és sorsolás 2012. április 14. 8.00 óra Landorhegyi Általános Iskola.  
Mérkőzések kezdete 8.30.  

  
Nevezés: 

Nevezési határidő: 2012. április 05.  
Email-ben: zalaegerszeg@szvmszk.hu  
Levélben: SzVMSzk Zala Megyei Szervezete 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 3/29 

A nevezési lapot kell visszaküldeni pontosan kitöltve!  
  
Játékjogosultság: 

Részt vehetnek érvényes (új) vagyonőri illetve kamarai igazolvánnyal (2013/04) rendelkező 
kollegák. 
Ezt a helyszínen a versenybizottság fogja ellenőrizni, amelyik játékos mind a két igazolványt 
nem tudja bemutatni, az lekerül a nevezési listáról és nem játszhat a tornán.  

  
Fegyelmi rendelkezések:  

A mérkőzéseken 2,5 perces és végleges kiállítást csere nélkül alkalmazhatnak a játékvezető a 
sportszerűtlenség súlyától függően.  
A rendkívül súlyos sportszerűtlenségért végleg kiállított játékos ügyében a mérkőzésen 
jelenlevő versenybizottság dönt.  
A versenybizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

  
Költségek: 

A torna szervezésének költségeit a rendező szervezőség biztosítja. A csapatok utazási és 
étkezési költséget a csapatok fedezik.  

  
Versenybizottság: 

Németh János elnök 

Buzás László tag 

Hegyi Ferenc tag 
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Egyéb rendelkezések: 
A tornán csak tornacipőben, edzőcipőben szerepelhetnek a csapatok. 
A torna rendezői a sportolókért egészségügyileg, valamint az öltözőkben hagyott tárgyakért 
felelősséget nem vállalnak. 
Javasoljuk a csapatvezetők felé, hogy a vagyonőri illetve a kamarai igazolványt ők szedjék 
össze egységesen a gyorsabb lebonyolítási rend érdekében.  
A tornán egy-egy mérkőzésen a nevezett játékosokból 12 fő szerepelhet, amelyből 4+1 fő 
tartózkodhat a játéktéren 7 fő cserélhető.  

  
  

A lebonyolítással kapcsolatban bármilyen kérdésetek van a versenybizottság elnökét hívjátok. 
06-20/984-7230 
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