
Versenykiírás 

XXXIII. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna  
 

1. A torna célja: 

Lehetőséget biztosítani kispályás labdarúgó csapatok részére (5+1 fő) a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

 

2. A torna védnöke: 

Drégelyi Zoltán, Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója 

 

3. A torna fővédnöke: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

4. A torna ideje és helyszínei: 

Selejtező mérkőzések ideje: 2019. november 30, december 01., december 08., december 15., december 21-

22.,  

Várható helyszínek: Városi Stadion (Etelka sor), Városi Sportcsarnok  

 

A csoportbeosztásokról és a mérkőzések helyszíneiről a nyilvános sorsolást követően a www.szegedsport.hu 

honlapon, a Facebookon és a Délmagyarország hasábjain adunk tájékoztatást. 

 

Döntők: 2019. december 28. (szombat), Városi Sportcsarnok 

 

5. A torna rendezője  Szegedi Sport és Fürdők Kft. 

Névadó szponzor  Zengő Alföld Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Támogató   Generali a Biztonságért Alapítvány 

 

Szervezők:   Bodó Attila 20/519-10-76 

    Zahorán Edit 20/409-24-25 

 

6. Résztvevők: 

Azok a csapatok, amelyek a határidőig beneveznek, befizetik a nevezési díjat és elfogadják a 

versenykiírásban foglaltakat. 

 

7. Nevezési díj: 

 

  - 35 év + 35 év  +45 év 

  Bruttó 30.000,-Ft Bruttó 30.000,-Ft Bruttó 30.000,-Ft 

 

8. Díjazás: 

A kategóriák első, második és harmadik helyezettjei kupa, érem és pénzdíjazásban részesülnek.  

 

A torna összdíjazása 1.290.000,-Ft, további nyeremények 300.000,-Ft értékben. 

 

-35 kategória első helyezett bruttó 400.000,-Ft, a második helyezett bruttó 150.000,-Ft, a harmadik 

helyezett bruttó 40.000,-Ft pénzdíjazásban részesül. 

A +35 kategória első helyezett bruttó 300.000,-Ft, a második helyezett bruttó 100.000,-Ft, a harmadik 

helyezett bruttó 35.000,-Ft pénzdíjazásban részesül. 

A +45 kategória első helyezett bruttó 160.000,-Ft, a második helyezett bruttó 75.000,-Ft, a harmadik 

helyezett bruttó 30.000,-Ft pénzdíjazásban részesül. 

 

A -35 éves kategóriában győztes csapat elnyeri 1 évre a Kósa Zsigmond vándorserleget. 

A +35 éves kategóriában győztes csapat elnyeri 1 évre a Délmagyarország vándorserleget.  

A + 45 éves kategóriában győztes csapat elnyeri 1 évre a Török György vándorserleget. 

 

9. Költségek: 

A torna díjait, szervezési költségeit a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fedezi a befizetett nevezési díjakból és a 

szponzori támogatásokból. 



 

10. Nevezés: 

Nevezési lap: letölthető a www.szegedsport.hu honlapról. 

Nevezés: a portal.szegedsport.hu oldalon vagy személyesen a Városi Sportcsarnok központi pénztárban. 

Nevezési határidő: 2019. november 14-én 08.00-tól - november 26-án 15.30-ig a Városi Sportcsarnok 

központi főpénztárában: 

    hétfő-csütörtök 08.00 – 15.30 óráig,  

péntek   08.00 – 12.00 óráig 

 

Nyilvános sorsolás: 2019. november 27-én (szerda) 17.00 óra, Városi Sportcsarnok Bali Mihály 

tárgyalóterem. 

 

Nevezhető csapatlétszám: 15 fő. 

 

Nevezés érvényessége: a nevezési lap határidőig történő személyes leadásával (Városi Sportcsarnok fsz. 12-

es iroda- központi pénztár) a nevezési díj befizetésével és a versenykiírásban foglaltak elfogadásával együtt 

érvényes. A nevezési lapon szereplő játékosok névsorát az első mérkőzés kezdetéig lehet változtatni, utána 

módosítani nem lehet! Amennyiben a nevezési lapok leadásakor a nevező csapat nem vette igénybe a 

maximális csapatlétszámot azt a csapat első mérkőzésének kezdetéig kiegészítheti. Pótnevezést nem 

fogadunk el! 

 

A három korosztály miatt csak korlátozott számú nevezést fogadunk el a beérkezés sorrendjének 

megfelelően, utána  

 

A tornára való felkészüléshez sok sikert kíván, a 

Szegedi Sport és Fürdők Kft. 

 

Szeged, 2019. november 11. 

 

 

 

 

http://www.portal.szegedsport.hu/

