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Kedves Kollégák! 
 

 

Nagy örömömmel láttam, hogy felhívásunkra ilyen sokan jelentkeztetek, külön öröm, hogy 
több olyan intézmény is van, akik idáig még nem látogattak el hozzánk kézilabdázni. 
Nyugodt szívvel mondhatom, hogy rekordszámú nevezés érkezett. Úgy gondoltam, hogy a 
három csarnokban könnyedén lebonyolítjuk ezt a rendezvényt, de mivel megbontani nem 
akartam a két korcsoportot (illetve ti is kértétek, hogy már ne változtassunk rajta), így mint 
majd látjátok, elég maratoni napnak nézünk elébe. 
Egy-két általános információ: 

- A számlát mindenkinek az iskolába küldjük ki, átutalásos számla lesz. Ebben benne lesz 
az ebéd, illetve a nevezési díj is. (A pécsi csapat a + egy főt készpénzben a gazdasági 
hivatalban tudja rendezni.) 

- Az ebéd mindenkinek a református kollégiumban lesz (Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.)      
1130- 1400 között, a mérkőzések magas száma miatt külön szünet nincs az ebédre, 
legyetek szívesek egyénileg intézni. A csapatok létszáma/névsora le lesz adva, azt 
legyetek szívesek ebéd előtt jelezni az étteremben.  

- Minden csapat az első mérkőzése helyszínén egy zsugor ásványvizet kap, legyetek 
szívesek a kollégáktól kérni. 

- A Református Kollégiumban négy öltöző áll rendelkezésre, délelőtt próbálok 
valamilyen beosztást készíteni, de legyetek nagyon körültekintőek, inkább vigyétek ki a 
felszerelést. Öltözőkben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk! 

- A Városi Sportcentrumban hat (három dupla) öltöző van. Öltözőkben hagyott 
értékekért felelősséget nem vállalunk! 

- A főiskolán a kollégiumi szobákat szoktuk a csapatok számára kijelölni, ott le tudjátok 
rakni a felszereléseteket, a kulcsot a portán tudjátok átvenni! Öltözőkben hagyott 
értékekért felelősséget nem vállalunk! 

- Bemelegítésre mindhárom helyszínen a folyosók állnak rendelkezésre! 
- A rendezvényről fényképeket készítünk, amit az iskola Facebook oldalán mindenki meg 

tud tekinteni. 
- Kérjük, hogy a szavazócédulát kinyomtatva hozzátok magatokkal! 
- A játékvezetést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja, 

játékvezetőküldő: Szloska Ernő Krisztián. 
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