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A rendezvény fővédnöke:
• Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

A rendezvény védnökei:
• Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, az MJVSZ elnöke
• Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

Rendezők:
• Megyei Jogú Városok Szövetsége
• Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A rendezvény sportigazgatói:
• Papp Erika, a Megyei Jogú Városok Szövetsége főtitkára
• Dr. Molnár Kata, Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzője
• Majnay Gábor, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
  Humán Osztályának vezetője
• Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

VERSENYKIÍRÁS

A sporttalálkozó célja:
A megyei jogú városok közötti sportbaráti kapcsolatok ápolása, a közösségi összetartozás erősítése, valamint 
a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. A találkozó az egyik legnagyobb önkormányzati szabad-
idősport eseménnyé nőtte ki magát az elmúlt évek során.  

A rendezvény időpontja: 2019. augusztus 22-23-24. (csütörtök- péntek- szombat)

Nevezési határidő: 2019. május 24. (péntek) 
Csapatnévsor beküldése versenyszámonként, szálláshoz létszám és névsor leadása.

Nevezés módja: 
Az adott település polgármesterének/alpolgármesterének, vagy jegyzőjének/aljegyzőjének aláírásával ellá-
tott, erre a célra készített nevezési lap alábbi címre történő megküldésével:

Megyei Jogú Városok Szövetsége
1055 Budapest, Szent István körút 3. sz., E-mail: mjvsz@mjvsz.hu 

Kontaktszemélyek:

Majnay Gábor
osztályvezető

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Osztály

Telefon: 06 74/ 504-160
Mobil  06 30/ 377-40-22
E-mail:  majnay@szekszard.hu

Fieder-Édelmann Zita
ügyviteli és szervezési referens

Megyei Jogú Városok Szövetsége

Telefon: 06 1/ 266-3838
Mobil:  06 20/ 394-80-17
E-mail:  mjvsz@mjvsz.hu 
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A sporttalálkozó
résztvevői:
22 megyei jogú város csapata, amelyek a versenykiírásban lévő feltételeknek megfelelnek, az abban foglalta-
kat elfogadják és nevezésüket a megjelölt határidőig megteszik.
Szekszárd rendező városként nem indít csapatot. A résztvevő városok csapatukat a polgármesteri hivatalaik 
köztisztviselőiből és az intézményeik közalkalmazottaiból állítják össze.  

A csapatok összlétszáma:  
16 fő versenyző, 1 fő csapatvezető és 1 fő gépkocsivezető, összesen: 18 fő

Versenyszámok:
1. Városismereti hóBORtos túra:   valamennyi csapattag   16 fő
2. Vízi öttusa    2 nő, 2 férfi     4 fő
3. Városi öttusa    2 nő, 2 férfi     4 fő
4. Mini foci    1 nő, 2 férfi     3 fő
5. Strandröplabda    2 nő, 1 férfi     3 fő
6. Darts     1 nő, 1 férfi     2 fő
7. Gemenci kisvasút   6 nő, 6 férfi   12 fő

Versenyközpont:
Szekszárdi Sportközpont (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. )

Versenybíróság:
A rendezők által felkért versenybírók.

Verseny lebonyolítás:
A versenyszámok lebonyolítása a versenykiírás szerint előre megállapított ütemtervnek megfelelően törté-
nik. A sorsolásnál a városok alfabetikus sorrendjét vesszük figyelembe.

Helyezések eldöntése:
A végső sorrend eldöntése az egyes versenyszámok helyezési számainak összesített eredménye alapján tör-
ténik. 
Pontegyenlőség esetén a Városismereti hóBORtos túrán elért helyezés dönt, de ez a versenyszám egyébként 
nem számít bele az összesített eredménybe.

Díjazás:
A versenyszámok 1-3. helyezettjei serleget, érmet és oklevelet kapnak. Az összetett verseny győztese elnyeri 
az erre a célra alapított vándorserleget, valamint a győztesnek járó kupát.

Általános tudnivalók:

• Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a versenyen. A csapatok tagjai a verseny előtt leadják saját 
kézjegyükkel ellátott, egészségi állapotukról szóló nyilatkozatukat a rendezőknek.

• A rendezők a versenyek helyszínein folyamatos orvosi ügyeletet biztosítanak.
• A rendezők nem vállalnak felelősséget a szálláshelyen vagy a versenyhelyszíneken hagyott értéktárgyakért!
• Kérjük a csapatokat, hogy a megnyitóra és az eredményhirdetésre hozzák magukkal városuk zászlaját!
• A városok nevével ellátott táblákat a rendezők biztosítják.
• A rendezők minden csapat számára - letölthető formában - eljuttatják a találkozó logóját.
• Kérjük a csapatokat, hogy a logót helyezzék el a csapat egységes megjelenést biztosító ruházatán (póló, 

mez), amelyet a megnyitó, valamint a sportversenyek ideje alatt viselnek!  

Fieder-Édelmann Zita
ügyviteli és szervezési referens

Megyei Jogú Városok Szövetsége

Telefon: 06 1/ 266-3838
Mobil:  06 20/ 394-80-17
E-mail:  mjvsz@mjvsz.hu 
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Szállás

A sporttalálkozó résztvevői négy kollégiumi épületben kerülnek elszállásolásra, szobánként 2 fő 
elhelyezésével.

Költségek: 
A sporttalálkozóra történő utazás, valamint a szállás és a reggeli költségei a résztvevő csapatokat 
terhelik.

Szállásköltség:

• Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Kollégiuma 
(7100 Szekszárd, Mátyás király u. 3.) Szállásköltség: 3.000 Ft/fő/éj

• Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskola Kollégiuma (7100 Szekszárd, Augusz 
I. u. 15.) Szállásköltség: 3.000 Ft/fő/éj

• Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma (7100 Szekszárd, Kadarka u. 29.) Szállásköltség: 2.500 Ft/fő/éj

• Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Kollégiuma 
(7100 Szekszárd, Holub u. 9.) Szállásköltség (fürdőszobás): 4.000 Ft/fő/éj, Szállásköltség: 3.500 Ft/fő/éj

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31 § (c) pontja értelmében a csapatok nyilatkozata alapján a részt-
vevők – közszolgálati kötelezettség teljesítése jogcímen – mentesíthetők az idegenforgalmi adó (IFA) meg-
fizetése alól.   

A nyilatkozatok hiányában az IFA mértéke: 400- Ft/fő/nap.

Reggeli:
• Költsége: 1.400-Ft/fő/alkalom. 
A reggelit a Pécsi Tudományegyetem  KPVK Kollégiumában és a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre 
Szakképző Iskola Kollégiumában elszállásoltak számára a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft, a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Kollégiumában, valamint a Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium Kollégiumában elszállásoltak számára pedig a Kölyökmenza Kft.  biztosítja. 

A Megyei Jogú Városok Szövetsége és Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala téríti - csapa-
tonként 18 fős létszám erejéig - a XVII. Sporttalálkozó megrendezésével kapcsolatos költségeket és az alábbi 
étkezéseket, melyet a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. biztosít:

• csütörtöki vacsora,
• pénteki ebéd és vacsora.
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A csapatok 18 fős létszámán kívül utazó sportbarátok szállás- és reggeli költsége a feltüntetett árak alapján 
alakul, továbbá a vacsora bruttó 3.800 Ft/fő/alkalom, az ebéd bruttó 2.500 Ft/fő/alkalom.  Ezen összegekről 
szóló számlát az illetékes Szolgáltató  közvetlenül előre 2019. június 20-ig megküldi a Szolgáltatást igénybe-
vevő részére.

Fizetés módja:
A jelentkezési lapon megjelölt számlázási adatok alapján kiállított számla ellenében, átutalással történik.  A 
fizetés határideje: 2019. június 28.

Közlekedés: 
A versenyek helyszíne a városi öttusa kivételével a Szekszárdi Sportközpont területén, valamint a mellette 
lévő Szekszárdi Családbarát Strand –és Élményfürdőben lesz. 
A városi öttusa helyszíne a belvárosi Béla király tér.
A helyszínekre való eljutás gyalogosan történik kísérő közreműködésével.
A városi öttusa egyik versenyszámának helyszínére a versenyzők szállítását a rendezők biztosítják.

Kapcsolat:
Szekszárd Megyei Jogú Város által delegált csapatkísérők zárt csoportban a közösségi oldalon is tartják a 
kapcsolatot a számukra kijelölt csapatok versenyzőivel. 
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A sporttalálkozó
tervezett programja:
2019. augusztus 22. (csütörtök)

13.00 – 15.00 óra  Szállás elfoglalása

16.45 óra                                    Csapatok gyülekezője a megnyitó előtt
    Garay tér és a Béla király tér között
    
17.00 óra   Ünnepélyes megnyitó
    Köszöntőt mond: 
    Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
    Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, az MJVSZ elnöke
    Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

    Eskütétel
    Közreműködik: Studer Ágnes, az Atomerőmű KSC Szekszárd játékosa, 
    a női kosárlabda válogatott első számú irányítója

18.00 óra   HóBORtos városismereti kalandtúra
    Szekszárd belvárosa

18.30 óra   Technikai értekezlet 
    Szekszárd Polgármesteri Hivatala 1. emelet – Díszterem
    Szekszárd, Béla király tér 8.

20.00 – 21.00 óra  Vacsora
    (Szekszárd – Piac tér „PLACC”, a Béla király tér szomszédságában)

20.00 – 00.30 óra  Welcome Party

2019. augusztus 23. (péntek)

6.30 – 8.15 óra               Reggeli (a szállások mellett)
8.30 óra   Eligazítás, indulás a versenyek helyszíneire
    A verseny helyszínekre történő eljutás gyalogosan történik a
    kísérők közreműködésével
                                                     
9.00 – 12.00 óra  Versenyek (a kijelölt helyszíneken)
12.30 óra   Ebéd Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdőben
14.00 – 15.30 óra              „Gemenci Kisvasút” - záróversenyszám a Szekszárdi Sportközpont területén

15.30 – 18.30 óra  Szabad program 
                                                    Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő szolgáltatásainak    
    igénybevétele 

19.30 óra   Eredményhirdetés
    Vacsora (Szekszárd - Piac tér - „PLACC”)
20.30 – 24.00 óra                      Záróbuli

2019. augusztus 23. (szombat)

06.30 – 9.00 óra  Reggeli (Szállások mellett)
07.30 – 10.00 óra  Hazautazás
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1. Szekszárdi Családbarát Strand –és Élményfürdő

A 2012. május 31-én megnyitott Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő hét medencével, óriás csúsz-
dákkal, hatalmas zöldfelülettel és számtalan, valóban családbarát szolgáltatással várja a pihenésre, feltöl-
tődésre vágyó vendégeket. Az iskoláskorú gyerekek és a felnőttek az élmény-, ugró- és úszómedencében 
találhatnak felüdülést, vagy a négy óriáscsúszda egyikén száguldhatnak lefelé akár egyedül, akár kettesben 
egy “gumi-fánkon”. Az idősebb korosztály tagjait az ülő-, illetve a pezsgőmedence kényeztető masszázs funk-
ciója várja. 

A három hektáros fürdő területén a napágyak mellett a több mint 16 ezer négyzetméteres zöldfelület kínál 
teret a napozásra. Az aktív kikapcsolódást kedvelők a csúszdatorony mögötti homokos “plázson” kialakított 
strand-kézi- és röplabdapályákon hódolhatnak kedvenc sportjuknak.

Medencék   vízmélység vízfelület vízhőmérséklet

Bébi- és gyermekmedence 0,3 – 0,45 m 44/59 m² 30-32 °C
Ülőmedence   1,04 m  88 m²  30-32 °C
Pezsgőmedence  0,9 m  19,6 m²  34-36 °C
Élménymedence  0,9 – 1,29 m 517 m²  30-32 °C
Ugrómedence   2,5 m  78 m²  30-32 °C
Csúszdamedence  1,20 m  220 m²  28-30 °C
Úszómedence   1,20 m  400 m²  28-30 °C

Összes vízfelület  1.380 m²  

A végleges részletes versenykiíráshoz a SZERVEZŐK mellékelik a pénteki versenyszámok sorsolását, valamint 
a rendezvényhez szükséges tájékoztató térképeket, különös tekintettel a versenyszámok és a szabad prog-
ramok helyszíneire.

Szabad program
leírása
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A csapat összes tagja részt vesz a kalandtúrán, mely Szekszárd belvárosában zajlik. A csapatok különböző 
helyszínekről indulva, eltérő útvonalon haladva keresik fel Szekszárd ismert és kevésbé ismert köztéri alkotá-
sait, építészeti, irodalmi jelentőségű emlékeit, emblematikus helyszíneit. A játék kerete egy kitalált történet, 
melyben egy szövevényes bűnügy megfejtése a feladat. Ennek során a résztvevők Szekszárd hangulatos 
belvárosával rendhagyó módon, a szekszárdi borokkal pedig várhatóan rendesen megismerkedhetnek majd. 
Jó szórakozást kívánunk!

A kalandtúrán a helyes megfejtések száma és a feladatok megoldása alapján történik a csapatok pontozása. 
A feladat pontozása során az időeredmény nem értékelési szempont, de a rendezőség szintidőt határoz meg. 
Percenként 1 pont levonás jár a 19 óra 30 percet követő célba érés esetén.
A versenyszám megoldásához szükséges feladatleírás a honlapon elérhető, melyet kérünk előzetesen megis-
merni. A feladatlap szintén a honlapon lesz elérhető a versenyszám kezdete előtti percektől. A feladat megol-
dásához tollra és okostelefonra van szükség, a feladatlapot egy példányban a csapatok a túra első állomásán 
kézhez kapják.
A versenyszám a végső helyezést megalapozó összesített versenyeredményt csak pontegyenlőség esetén 
érinti. 

Ízelítő a feladathoz:
       
HÓBORTOS BORTÚRA : A SZUVENÍR SZARKOFÁG
REJTÉLYES VÁROSISMERETI KALANDTÚRA BETŰVADÁSZOKNAK

1845-ben a szekszárdi Megyeháza mellett keresztény hal és kenyér szimbólummal ellátott szarkofágot talál-
tak. A szarkofág mellék-leletei is figyelemreméltóak. Különösen egy delfinekkel és csigákkal díszített üvegser-
leg vált híressé. A rajta lévő görög feliratot azóta is sokszor idézik a szekszárdi borisszák: „Áldozz a pásztornak, 
igyál, és élni fogsz.”
A luxusbusz csúcssebességgel haladt az autópályán a szekszárdi borászathoz. Utasai napjaink válogatott 
hírességei, és a „Celebszüret” cÍmű műsorhoz a szüreti tevékenységet megörökíteni hivatott tévéstábból állt.
Az idegenvezető, Zsuzsanna útközben lelkes előadást tartott Szekszárd történelmi múltjából, csaknem telje-
sen feleslegesen. „A szarkofág díszítése a pogány idők alakjait idézi, mellettük kenyereskosarak, szőlőfürtök, 
származási ideje a korai keresztény kor. A környéken több, ókori sírra bukkantak, Szekszárd római kori neve 
Alisca volt. A szarkofág jelenleg a Nemzeti Múzeumban található…” - folytatta előadását Zsuzsanna, nem 
törődve az érdeklődés teljes hiányával. 
Lennének ötleteim, kire kellene rácsúsztatni a szarkofág fedelét! - folytatta a gondolatmenetet a töme-
gek kedvence, „Mr. Csak az enyém légy!”, a népszerű televíziós sorozat sármos főszereplője.
Másnap, a forgatás alatt az egyik szereplő rejtélyes módon eltűnik. Hosszas kutatás után végül kereső-
csapatok találják meg egy beomlott löszfal alatti üregben. A körülmények alapján egyértelműen gyilkos-
ságról van szó. 
Mi történhetett? Ki állhat a gyilkosság hátterében? Mi lehet az indíték?
Többek közt ezekre a kérdésekre születhet meg a válasz a játékban való részvétel során. A betűvadász kaland-
túrán a csapatok Szekszárd belvárosi tereinek, emléktábláinak, szobrainak segítségével göngyölítik fel ennek 
az igen szövevényes bűnügyi történetnek a részleteit

Kalandra fel! Folyjon a bor!

1. versenynap
2019. augusztus 22. (csütörtök) 18.00-20.00 óra

A verseny helyszíne: Szekszárd, belváros
Versenybíróság: dr. Molnár Kata jegyző; dr. Nagy Csilla osztályvezető; 
Varga Dalma kulturális referens - ötletgazda

HóBORtos városismereti 
kalandtúra

Versenyprogram

A teljes történet a https://mjvszsport.szekszard.hu oldalon megtekinthető.
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2. versenynap
2019. augusztus 23. (péntek) 09.00-12.00 óra

A verseny helyszíne: Szekszárd, Béla király tér
Versenybíróság: Sportközpont, Dr. Kajos Nikolett aljegyző, 
Sipos Gergő sport és ifjúsági referens
Csapatösszetétel: 2 nő, 2 férfi

Városi öttusa

Első tusa
LEGYÉL TE IS ZOLTÁN! - ZOLTÁN, A GEMENCI FEKETE GÓLYA 

A fekete gólya a zárt, zavartalan erdők fészkelője, jóval ritkább is az ismertebb társánál. Állománya szerencsé-
re nő. Hazánkban legnagyobb állományai ártéri erdőkben találhatók, köztük a Szekszárd melletti Gemenci 
erdőben. 
Talán a legismertebb hazai fekete gólya a Gemenci erdő lakója, Zoltán, annak a széleskörű szakmai össze-
fogással megvalósult programnak köszönhetően, melynek révén a szakemberek 2016-ban Zoltánra és egy 
másik fekete gólyára, Kornélra GPS jeladót szereltek. A madarak nevét a befogásuk napján aktuális névnap 
és a nemük alapján választották.
Kornél végül úgy döntött, nem indul el Afrikába, a telet a Szegedi Vadasparkban töltötte, így Zoltán az első 
jeladós magyar fekete gólya, amelynek a teljes, 12 200 km-es útját nyomon követhettük az őszi vonulás kez-
detétől a tavaszi visszatérésig, idén már harmadszor. 
Az idén február  16-án kezdte meg Zoltán a vándorútját Afrikából, és március 21-én érkezett meg a gemenci 
fészkébe. Ezalatt tartott pár nap pihenőt is.  Őszi és tavaszi vonulása alatt csaknem 12 ezer kilométer utat tett 
meg, amely a neten nyomon kísérhető volt.

A versenyszám leírása
A versenyszám helyszíne a Béla király téren erre kijelölt 15 méter hosszú füves terület. Egy-egy férfi és egy-
egy női csapattag a versenyterület két végén helyezkedik el.
Gólyalábbal 15 métert kell megtenni a kijelölt területen, ezt követően a gólyalábon érkező versenyző átadja 
a szemközti oldalon várakozó társának a gólyát szimbolizáló felszerelést. A verseny végére a játékosok helyet 
cserélnek. Amikor a játékos a gólyalábról a földre lép, attól a ponttól kell folytatnia a versenyt, ahol előtte a 
gólyalábon állt. A feladatnak akkor van vége, amikor minden versenyző az ellenkező oldalra ért, és a gólyalá-
bakat a magasba emelték. A versenyszámot időre kell végrehajtani, a végrehajtási idő szerinti rangsor alapján 
a „Zoltánhoz” legméltóbb, leggyorsabb csapat lesz a versenyszám győztese, a leglassabb inkább „Kornélhoz” 
húzó módon teljesítő a helyezés végén szerepel. Minden, a gólyalábról a talajra való lelépés 5 másodperc 
időbüntetést von maga után.

1.
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Második tusa
“FÖLFELÉ MEGY A BORBAN A GYÖNGY” -  FRÖCCS-PONG

A fröccs bor és szódavíz keveréséből alkotott ital. 2013-ban felvették a Magyar Értéktárba. A bor és szódavíz 
mennyisége alapján különféle nevű fröccsök léteznek.

“S a magyar, mikor feltalálta ezt a csodálatos bölcs és óvatos vegyüléket, mely elég tömény ahhoz, hogy sar-
kalja a borozgató férfi képzelőerejét, s ugyanakkor eléggé szelídített, hogy ne ártson a nemesebb szerveknek, 
mély élettapasztalatról tett tanúbizonyságot.” (Márai Sándor)

Szekszárdon évek óta népszerű fröccspong bajnokság zajlik, főként a fiatalabb korosztály hódol neki, lelkese-
désük pedig mára más korosztályokat is magával ragadott. 
E versenyszámmal adózzunk eleink emlékének, akiknek bölcsessége révén módunk van a fröccsöt ismerni!

A versenyszám leírása
A fröccspongot két csapat játssza, párhuzamosan két asztalnál, asztalonként két taggal (1 nő, 1 férfi) és aszta-
lonként 20 db (csapatonként 10 – 10 db) pohárral, egy pingpong labdával. A csapatok célja, hogy az ellenfél 
poharaiba juttassák a labdát. A poharak háromszög alakban vannak felállítva egymással szemben, bennük 1 
liter fröccs elosztva a 10 pohárba. A mérkőzés 10 percig tart.
A csapat két játékosa eldönti egymást közt a sorrendet (1-es és 2-es játékos) 
A játék célja hogy az ellenfél poharait eltüntessük. A pingponglabdát az ellenfél térfelén felállított poharakba 
kell dobni, amelyikbe a játékos beletalál, annak a tartalmát az ellenfél asztalnál lévő játékosa megissza, majd 
a poharat félrerakja. Az ellenfél asztalánál levő két játékos szabadon választhatja meg, hogy közülük ki issza 
meg a pohár tartalmát. Az nyer, akinek hamarabb sikerül „kidobnia” az ellenfél összes poharát, illetve, akinek 
a 10 perces mérkőzésidő végén a legtöbb pohara, illetve pontja marad.  
A játék folyamata
A csapatok egyes számú játékosai dobnak a kezdésért, úgy, hogy közben egymás szemébe néznek. Az a 
csapat kezd, amelyiknek az egyes játékosa sikeresen beletalál valamelyik pohár egyikébe. Ha az egyes játé-
kosok nem találnak bele a pohárba, úgy a csapatok kettes számú játékosai dobnak. Ezt követően a kezdés 
jogát megszerző csapat egyes játékosa dob, utána ugyanezen csapat kettes játékosa következik. Ha a játékos 
betalál a pohárba, akkor az ellenfélnek meg kell innia annak a pohárnak a tartalmát, amelyikbe a labda esett.
Ha egy csapatban az egyes és a kettes játékos is pohárba talált, úgy ismét ez a csapat következik dobással. A 
dobás csak akkor érvényes, ha a dobó játékos (előrébb lévő) lába az erre kijelölt vonal mögött található. 
Ha a játékos az ívelt labdához hozzáér az asztal fölött (bármilyen testrésszel vagy eszközzel), akkor egy általa 
szabadon választott poharat kell elvennie a saját csapata poharaiból, akkor is, ha ez a játék végét jelenti.
Az ellenfél csapat dobása közben a saját poharak feletti zavaró mozdulatok megengedettek, továbbá lehető-
ség van arra is, hogy amikor a labda a pohárhoz ér, a csapat tagjai megpróbálják azt kifújni a pohárból (erre 
mindaddig lehetőség van, amíg a labda nem ér a pohárban lévő folyadékba).

Pontozás
A poharakat háromszög alakban helyezzük el. Az első sorban 1, a másodikban 2, a harmadikban 3, a ne-
gyedikben 4 pohár van elhelyezve. Az első sorban lévő poharak 1 pontot, a második sorban lévő poharak 2 
pontot, a harmadik sorban lévő poharak 3 pontot, a negyedik sorban lévők 4 pontot érnek. Pontegyenlőség 
esetén a versenybíróság figyelembe veszi, ha valamelyik csapat 10 percen belül teljesíti a feladatot.

Harmadik tusa:
SZEKSZÁRDI SZÜRET 

A szüret kemény munka és ünnep egyszerre. A szőlő kapálása, metszése, egész éves gondozása után  ekkor  
köszönt  be a borkészítés ideje. 
A hagyományos szüret zajkeltéssel indult, riogatással, esetleg pisztolylövésekkel. A lányok, asszonyok voltak 
a szedők, ők kiabáltak aztán a puttonyos legényeknek, férfiaknak, akik  puttonyba gyűjtötték a szőlőt. Putto-
nyooos – hangzik a vidám hívogatás még ma is a szekszárdi hegyoldalban szüret idején. A szemeket préselés 
előtt összezúzták, ezután indult a tulajdonképpeni borkészítés. A munka alatt vidám énekszótól, nevetéstől 
volt hangos a vidék.
Régen a szüret társas eseménynek számított, amelyre egy egész éven át készültek a családok. Akkoriban ez 
egy egész közösség közös tevékenysége volt, amelyet a nap végén  szüreti mulatság zárt. Szekszárdon is na-

2.
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gyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeztek, mely hagyományon alapul a mára országo-
san is népszerű, több rangos elismeréssel díjazott Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényünk. Négy napon át 
igényes programokkal, kiállításokkal, koncertekkel, borkóstolóval, a tájegységre jellemző ételkínálattal várjuk 
a városunkba látogató vendégeket. Hivatásos művészek mellett sokféle műfajban amatőr művészeti csopor-
tok, zenekarok szórakoztatják a közönséget. 
Vajon dívik-e még a hagyományos, kedves mozdulat, ahogy a szedőlány a bajszos férfi mögött ágaskodva, 
puttonyába üríti kosarát? – kérdezi Babits Mihály a Szekszárdi kadarka című művében.  
Hogy mennyire dívik, azt megmutathatják a résztvevő csapatok is, hiszen ebben a versenyszámban a hagyo-
mányos szekszárdi szüret és a borkészítés munkáira utaló feladatokat kell végrehajtani. 

A versenyszám leírása
Négy játékos vesz részt a versenyben, két fiú-lány párosban állnak össze.

A játék első része a puttonyozás:
Az egyik kétfős csapat lány tagja négy, szőlőt tartalmazó vödörrel áll a rajtnál, a kétfős csapat – lehetőleg 
bajszos - fiú tagja a párja előtt 20 méterrel, szüretelő puttonnyal a hátán várja a párját. A lány – hangos, put-
tonyoooos kurjangatás kíséretében – futva közelíti meg a párját, majd a kezében lévő vödör tartalmát párja 
puttonyába önti. Az üres vödörrel visszaszalad a kiindulási ponthoz, az üres vödröt leteszi, egy újabb szőlővel 
töltött vödröt vesz magához, majd ezzel is párjához szalad, és a puttonyba önti a tartalmát. Az utolsó vödör 
kiürítését követően a lány az üres vödröt visszajuttatja a rajtvonalhoz, majd puttonyos párjához szalad, akivel 
fut egy kört a versenybíróság által kijelölt területen, amíg a hébérező társaikhoz érkeznek. Ezzel az első rész 
befejeződik, azonban az idő nem áll meg.

A játék második része a hébérezés:
Amikor a puttonyos (hátán a puttonnyal) és a szedő a hébéres fiú-lány csapattagokhoz érkezve, azokat vál-
lukon megérintik, akkor kezdhetik meg a feladatot a hébéresek. A második páros két tagja egyszerre hajt-
ja végre a gyakorlatot. Mindkét játékos kezébe vesz egy-egy hébért, és az előkészített, egy-egy öt literes 
demizsonhoz lépnek. A játékosok a saját demizsonjukból felszívják a folyadékot, és a távolabb elhelyezett 
közös edénybe juttatják a hébér segítségével. Amennyiben a csapat egyik tagja gyorsabban felszívta a saját 
demizsonjából a vizet, akkor a csapat másik tagjának a hébérezésben nem segíthet, kizárólag a demizson 
megdöntésében a víz könnyebb kinyerése érdekében. A feladatnak akkor van vége, amikor az üres hébért 
mindketten a magasba emelték.
A játékosok a feladat végrehajtásának ideje, valamint az áttöltött folyadék mennyisége szerinti rangsor alap-
ján kapnak pontot. 

Negyedik tusa
MINDENKI SZEKSZÁRDI! – VERJ GYÖKERET SZEKSZÁRDON!

Szekszárd legújabbkori büszkesége a város női kosárlabdacsapata, az Atomerőmű KSC Szekszárd. Az 1975-
ban alakult egyesület rendre ott volt a bajnokságban az első nyolcban, de az elitnek számító élmezőnybe 
csak az utóbbi két évben tudta beverekedni magát. 2018-ban történelmet írt, amikor megnyerte a Magyar 
Kupát, idén pedig nagy küzdelemben az ezüstérmet hozták haza a lányok. 
A játékosokat, az edzőket és a szakmai stáb munkatársait nagy népszerűség és szeretet övezi a városban. A 
csapat rendszeresen nagy elismeréssel nyilatkozik arról a támogatásról, amit a szekszárdi szurkolóktól kap. 
A magukat Kadarka Brigade-nak nevező törzsszurkolók tették népszerűvé azt a rigmust, amit a szekszárdiak 
annyira megszerettek, hogy immáron rendre elhangzik már a lelátókon kívül is, és amelyet mi is a magunké-
nak érzünk: MINDENKI SZEKSZÁRDI!      

Azt mondják, hogy ahol ültetsz egy fát, ott egy kicsit gyökeret versz, egy kicsit mindig oda fogsz tartozni. Így 
lehet e feladat révén MINDENKI SZEKSZÁRDI!

A versenyszám leírása
Helyszín: Szekszárd, Kertész utca - Fagyöngy utca között lévő leendő közterületi játszótér, a feladat végrehaj-
tásában mind a négy csapattag részt vesz, a szállításról a rendezők gondoskodnak. 
A területen minden csapat egy őshonos fát ültet.
A kitűzött helyszínen a konténeres fa ültetéséhez szükséges, 60x60x40 cm-es méretű ültetőgödröt kell kiás-
ni, a gyökérzetet iszapolni, a fát beültetni, tányérozni, locsolni, karózni, kötözni. Az ültetés befejezéseként a 
csapatok nevükkel ellátott táblát helyeznek el.
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A feladatnak akkor van vége, amikor mind a négy csapattag leteszi az összes szerszámot, és közösen kiáltva 
felhangzik: „Mindenki szekszárdi!”
A szükséges eszközök (ásó, lapát, kapa és gereblye, öntöző kanna, vödör), anyagok (karó és kötöző), valamint 
az ültetéshez szükséges víz rendelkezésre áll a helyszínen.

A versenybíróság a faültetésre fordított időt méri, de a felsorolt munkafolyamatok szakszerűséget is figyeli. 
Ha a csapatok által végzett résztevékenység nem felel meg a szakszerűség követelményeinek, akkor a szak-
emberekből álló versenybíróság az adott részfolyamatot megismételteti a versenyzőkkel. A szakszerűség te-
kintetében az alábbi munkafolyamatok kerülnek értékelésre:
- az előírt méretű ültetőgödör kiásása;
- az elkészített ültetőgödörben lazított, javított talaj (komposzttal, trágyával) elhelyezése; 
- az ültető gödörbe igazított fa köré a talaj visszatöltése, tömörítve, iszapolva;
- ültető-tányér kialakítása a későbbi hatékony öntözés érdekében;
- a fa karózása, rögzítése. 

Ötödik tusa:
SZEKSZÁRDI VADAK

Helyszín: Vármegyeháza belső udvar
Szekszárd kiemelkedő vonzerejét jelenti a Gemenci erdő, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdősége, 
mely számos nagyobb területen is érintetlen szépségében látható. A Gemenci erdő sokáig áthatolhatatlan 
vadon volt, amelyet ráadásul évente többször elöntött - és persze ma is elönt - a Duna. 
Különleges hangulatát a jellegzetes növényvilág, a temérdek vadvíz és az egyedülálló állatvilág határozza 
meg. Ezek az aljnövényzettel sűrűn benépesült erdők, ligeterdők szinte áthatolhatatlan lombozatokkal kiváló 
menedékül szolgálnak az erdő nagy- és apróvad állományának. A világrekorder trófeákat adó gímszarvas 
állomány, a vaddisznó, valamint az őz nem ritkaság ezen a területen, de a nagyvad mellett a vadmacska, a 
borz, a róka, a nyuszt, nyest, mókus, vidra és a hód is megtalálható. 

A versenyszám leírása:
A játék 2 feladatból tevődik össze és egyszerre 2 város csapata vesz részt párhuzamosan a játékban. Míg az 
egyik város csapatának 2 tagja (1 férfi és egy nő) a lézerlövészetben vesz részt, addig a csapat másik 2 játéko-
sának (szintén 1 férfi és 1 nő) a 10 állomásos reakcióidős feladatot kell teljesítenie.

Lézerlövészet
A lövéseket a versenyzőktől 5 méteres távolságra lévő, 3D-s, életnagyságú vadakon elhelyezett elektronikus 
érzékelőre kell leadni. A lövéseket a játékos által kiválasztott vadra kell leadni. A csapat egyik tagja lézeres 
maroklőfegyverrel, míg a másik tagja lézeres puskával teljesíti a feladatot. 50 másodperc áll a játékosok ren-
delkezésére a maximum 5 érvényes lövés teljesítésére. Az 50 másodperc az első érvényes találat leadásakor 
indul (ekkor az elektronikus érzékelő felvillan), az 50 másodperc leteltét az érzékelő fogja jelezni. 1 perc 
esetlegesen sikertelen próbálkozás után a játékos nem folytathatja a lövészetet. Az első maximálisan kihasz-
nálható 1 perc  - vagy abból bizonyos idő – leteltét a játékfelügyelők figyelik. 
 
10 állomásos reakcióidős feladat
A fenti játék lebonyolításával egyidőben a két város csapatának másik 2-2 játékosa (1-1 férfi és 1-1 nő) a 10 
állomásos reakcióidős feladatban vesz részt. A csapatok kiválasztják, kik lesznek a zöldek és kik a pirosak, 
majd a cél az, hogy az 5 * 5 méteres területen elhelyezett 10 db bója felvillanó zöld vagy piros fényeit (min-
denki a sajátját) megérintve mielőbb begyűjtse a pontokat a rendelkezésre álló 1 perc alatt. Amelyik színből 
több érintést érnek el a játékosok, minden bója az 1 perc leteltét követően, jelezve ezzel, hogy mely csapat 
nyerte a játékot. Mindkét csapat megkapja az általa összegyűjtött érintéseket pontok formájában, melyeket 
egy elektronikus számláló összesít.

A versenyszám pontozása:
Mivel az egyszerre, párhuzamosan zajló játékban lévő 2 csapat minden tagja részt vesz mindkét játékban, így 
a lövészet során a mind a 4 csapattag által szerzett, összes érvényes találat (1 találat = 1 pont) összeadódik, 
így a lövészetben maximálisan 20 pont (4 játékos * 5 találat) érhető el. Ez egészül ki a reakcióidős feladatban 
szerzett érintések számával oly módon, hogy mindkét csapat (pl. zöldek 20, pirosak 22) annyi pontot kap, 
ahány érintést begyűjtött (pl. 22 érintés = 22 pont), illetve a reakcióidős játék győztese (minden bója a győz-
tes színben világít az 1 perc leteltét követően) +5 pontot kap az érintések számán túl. A két játékban a város 
játékosai által elért pontszámok összeadódnak és az összesített pontszám alapján alakul ki a versenyszám-
ban elért helyezés.

A Városi Öttusa verseny összesített eredménye
A versenyszám összesített eredményének megállapítása az egyes tusákon elért pontszámok alapján történik. 
Holtverseny esetén a harmadik tusa (Szekszárdi szüret) eredménye rangsorol a csapatok között.

Díjazás: A sportnap összdíjazásában. 
Sorsolás:  A versenykiírás mellékletében.
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A versenyen használt szerek, felszerelések: a versenyen használt eszközöket a rendezők biztosítják. Az aján-
lott felszerelés férfiaknál rövid úszónadrág, nőknél egyrészes úszódressz. Úszósapka használata kötelező! A 
versenyen nem használható haladást segítő kiegészítő (tenyérlap, neoprén ruha, búváruszony).
Csapatösszetétel: 2 nő, 2 férfi

Versenyszámok

Búvár Kund
A medence alján levő kavicsokon a szekszárdi születésű költő, Babits Mihály verséből kiemelt szavak talál-
hatóak. A verseny első részében 20 kavicsot kell a felszínre hozni. A csapatból ketten merülhetnek le egy-
szer-egyszer (1 fiú, 1 lány), akár egyszerre, akár külön. A lent töltött idő nincs korlátozva, amíg levegővel 
bírják. A szavakat tartalmazó kavicsokat a medence szélén lévő csapattársaiknak adják, (a taktika része lehet, 
hogy a várakozó csapatok tagjai ne lássák azt). A szárazföldi csapattagoknak az a feladata, hogy a versben a 
megfelelő helyre illesszék a szavakat. Minden felszínre hozott helyes szó 1 pontot ér, és további 1 pontot kap 
a csapat minden, jó helyre illesztett szóért. A versenyszám maximum hat percig tart. Pontegyenlőség esetén 
a versenybíróság figyelembe veszi, ha valamelyik csapat hat percen belül teljesíti a feladatot.

SzódaSpricc
A versenyszámban minden csapattag részt vesz. Az úszómedence egyik oldaláról a másikra át kell evezni egy 
felfújható gumimatraccal. A medence végében szódásüvegek vannak, fejenként egy palack, amivel bele kell 
lőni a szárazföldön elhelyezett hordóba. Minden csapattag egyszer próbálkozhat. A cél: minél több szódavi-
zet juttatni a hordóba. A pontozás a feladat végrehajtásához igénybe vett idő és a hordóba juttatott szódavíz 
mennyisége alapján történik.    

2. versenynap
2019. augusztus 23. (péntek) 09.00-12.00 óra

A verseny helyszíne: Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő. A pálya hossza: 25 m, víz-
mélység: 1,2 méter, vízhőfok: 28 oC, 6 pálya
Versenybíróság: 
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Sóvári Gábor vízilabdaedző
Szakács László vízilabdaedző
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

Vizi öttusa

Versenyprogram
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Fröccskölős Szomjoltás
A csapat minden tagja részt vesz ebben a feladatban. Egy füves területen kifeszített, vizes, csúszós ponyván 
kell végrehajtani a feladatot. 
A sorverseny során az egyik oldalról egyesével át kell szaladniuk a versenyzőknek a másik oldalra, és ott össze 
kell állítaniuk a kapott összetevők segítségével négy pohár fröccsöt. 
A játék menete: az első játékos tálcára helyez 4 db poharat, átszalad és a túloldalon található asztalra helye-
zi, majd visszafut a kiindulási ponthoz. A második játékos a borral átszalad és egy mérőedény segítségével 
kimér és beleönt az összes pohárba 1 dl rosét. Miután visszaérkezett, a harmadik játékos átszalad a szódával 
és teletölti mind a négy poharat. Ha ő is visszaérkezett, a negyedik játékos csak átszalad és megiszik egyet a 
négy rosé fröccsből. 
Ezt követően a többi játékosnak is át kell szaladnia még egyszer a célba, meginni a fröccsöt, végül minden 
csapattagnak vissza kell jutnia a rajthoz. A három játékos ezt a feladatrészt egyszerre teljesíti. A játéknak ak-
kor van vége, ha mind a négy fröccs elfogy, és az utolsó játékos is visszaér a célba. Az idő alapján rangsoroljuk 
a csapatokat.

Villámcsúszda
A csapat mind a négy tagja külön-külön lecsúszik a leghosszabb csúszdán a Szekszárdi Fürdő csúszdázásra 
vonatkozó szabályait betartva (a szabályok a csúszda melletti táblán megtalálhatóak, de a segítők is felhívják 
rájuk a játékosok figyelmét). Az adott csapat versenyzőinek idejét összeadjuk, így rangsoroljuk a csapatokat. 
A versenyen minden versenyző részére egy próbacsúszást biztosít a versenybíróság.

Alisca Puzzle
A versenyszám első felében minden a csapat két párban vesz részt. (1 fiú - 1 lány). Az első páros egyik ver-
senyzője a medence egyik oldaláról a másikra áthúzza a párját, aki a matracon hasal, majd helyet cserélve 
vissza kell jutniuk a rajtvonalhoz. A matracon hasaló játékos semmilyen módon sem segítheti a haladást. A 
rajtnál várakozó második páros átveszi szerepeiket és hasonlóképpen végrehajtják a feladatot. Amint a má-
sodik páros is végrehajtotta a feladatot, a medencéből kimászva, immár négyen együtt, jellegzetes szekszárdi 
épületeket, vagy híres személyiségeket ábrázoló néhány darabos puzzle-t kell kirakniuk. A pontozás a feladat 
végrehajtásához igénybe vett idő alapján történik.

A versenyszám összesített eredményének megállapítása az egyes tusákon elért pontszámok alapján történik. 
Holtverseny esetén a Villámcsúszda eredménye rangsorol.

Díjazás: A sportnap összdíjazásában. 
Sorsolás:  A versenykiírás mellékletében.

Versenyprogram
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A verseny lebonyolítása: Játékidő: 1 x 10 perc közben 2 perc szünettel, Pályaméret: 10 m x 20 m, 
Kapu méret: 1 x 2 m, Pálya talaja: műfű

Játékszabályok:
• Kapus nincs, a labdát kézzel érinteni tilos.
• Oldalról dobással és rúgással is játékba lehet hozni a labdát.
• Szögletrúgás van.
• Pontrúgásoknál az ellenfél távolsága a labdától 3 méter.
• Középkezdés csak a mérkőzés elején van.
• A játékosok cseréjére a mérkőzések alatt is van lehetőség.
• Becsúszó szerelés nem alkalmazható.
• Sárga lap jár
  - durva szabálytalanságért,
 - szándékos kezezésért,
 - gólhelyzetben elkövetett szabálytalanságért,
 - becsúszó szerelésért,
 - időhúzásért.
• Ugyanazon mérkőzésen a második sárga lap után kék lappal 2 perces kiállítás következik.
• A játékvezető megítélése esetén súlyosabb esetekben alkalmazható végleges kiállítás.
• Büntető rúgást a saját alapvonalról üres kapura kell elvégezni.
• A gól akkor is érvényes, ha a labdát csak egy csapattag érintette.
• A mérkőzéseken győzelemért 3 pont, döntetlenért 1-1 pont jár!
• A játékosok csak sima talpú, vagy műfüves, vagy salak cipőben léphetnek pályára.
• Stoplis cipő használata nem megengedett.
• Késés esetén 3 perc után a mérkőzés lefújása következik, a 3 pont a vétlen csapaté.
• A versenyszám teljes ideje alatt csak 1 csere lehetséges, az is sérülés miatt. A lecserélt játékos több  
 mérkőzésen már nem játszat.

Díjazás: A sportnap összdíjazásában. 
Sorsolás:  A versenykiírás mellékletében.

Versenyprogram

2. versenynap
2019. augusztus 23. (péntek) 09.00-13.00 óra

A verseny helyszíne: Szekszárdi Sportközpont műfüves pályái 
(Szekszárd, Keselyűsi út 3.)
Versenybíróság: Szilágyi Dezső, Kiss János, Szunyogh Gábor
Csapatösszetétel: 1 nő, 2 férfi

Mini foci
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A verseny lebonyolítása:
A végleges csapatlétszám alapján alakítjuk majd ki.
Játékidő: A mérkőzések 11 pontig vagy 8 perc időkorlátig tartanak.

Játékszabályok
• A győztes 2, a vesztes 0 pontot kap.
• Pontegyenlőség esetén a csoportban a nyert és a vesztett pontok aránya dönt.
• A csoportmérkőzéseket követően a helyosztók következnek a sorsolás szerint.
• Minden labdamenet pontot ér!
• A mérkőzésen a nyitás takarása nem megengedett, a nyitó csapat játékosainak a fogadó csapat 
 kérésére el kell mozdulniuk.
• Nyitásnál csak egyszer lehet feldobni a labdát, több kísérlet nincs.
• Ha valamelyik csapat elérte a 6 pontot, térfélcsere szükséges, térfélcsere idején nincs szünet, 
 a csapatoknak késlekedés nélkül kell átmenniük a másik térfélre.
• A három érintés nem kötelező, a nyitásfogadást egyből is át lehet tenni az ellentérfélre.
• A sánc önálló érintésnek számít, utána a csapatnak már csak 2 érintése lehet.
• A pályán nincs támadóvonal (3 méteres vonal). A játékosok saját térfelükön bárhonnan mehetnek  
 ütni vagy sáncolni.
• A pályán nincs középvonal. A játékosok átmehetnek az ellenfél területére, pályájára és/vagy szabad  
 zónájába, de csak abban az esetben, ha az ellenfél játékát azzal nem akadályozzák.
• A labdát a test bármely részével lehet érinteni.
• Tilos hozzáérni a hálóhoz. Kivételt jelent, ha azt valaki a hajával véletlenül megérinti.
• A „tip” érintés (egykezes, újbeggyel történő ejtés) nem megengedett. Csak ököllel, nyitott tenyérrel jó
  az ejtés.
• Kosárérintés megengedett.

Késés esetén 3 perc után a mérkőzés lefújása következik, a 3 pont a vétlen csapaté.

Díjazás: A sportnap összdíjazásában. 
Sorsolás:  A versenykiírás mellékletében.

2. versenynap
2019. augusztus 23. (péntek) 09.00-12.00 óra

A verseny helyszíne: Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő 
(Szekszárd, Sport utca 2.)
Versenybíróság: Herczig Gábor
Csapatösszetétel: 2 nő, 1 férfi 

Strandröplabda

Versenyprogram
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2. versenynap
2019. augusztus 23. (péntek) 09.00-12.00 óra

A verseny helyszíne: Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő 
(Szekszárd, Sport u. 2.)
Versenybíróság: Szőke Gergő, Balogh Balázs, Bittner Krisztián
Csapatösszetétel: 1 nő, 1 férfi

Darts

Versenyprogram

A verseny lebonyolítása
Szakág: Steel, szizál (növényi) alapanyagú versenytábla, fémhegyű dartokkal
Játékidő: 15 perc/csapat - a játékidő közben szünetet nem lehet kérni!
Verseny során használt darts táblák száma: 2 db 
 
Játékszabályok
• A táblától 237 cm-re kell állnia a dobónak. 
• A tábla középpontjának magassága a talajtól mérve 173 cm (a 20-as szektorral felfelé).
• Dobásnál mindkét lábnak a dobóvonal mögött kell lennie. 
• Ha a játékos a dartot nem a dobóléc mögül közvetlen, hanem attól jobbra, vagy balra állva kívánja eldobni, 

ügyeljen arra, hogy a lába soha ne lépje túl a dobóvonal képzeletbeli meghosszabbított vonalát.
• Az eldobott dartot akkor sem lehet újra eldobni, ha az nem érte a táblát. 
• A táblából visszapattanó dartot nem szabad újra eldobni. Az a dart, ami a táblából kiesik a kör befejezése 

előtt, nem számít bele a dobott értékbe.
• A még el nem dobott, elejtett dartért a dobóvonalon belülre is be lehet lépni. 
• A dobás értékét a dart által eltalált szektor száma adja meg. Ha azonban a szektoron belül a dupla vagy a 

tripla gyűrűbe áll a dart, akkor a szektor számának a duplája vagy triplája lesz a dobás értéke. A középpont 
(bull) külső gyűrűjében a találat szimpla (25), a belső gyűrűben dupla (50) értékű. 

• A találat akkor érvényes, ha a dart hegye a táblában marad, vagy pedig érinti a darts tábla felszínét a dupla 
kör külső drótján belül addig, míg a kört befejezik, azaz a találatot bemondják és bejegyzik.

• A találat értékének megállapítása elleni tiltakozás, miután a dartokat a táblából kihúzták, nem elfogadható.
• Mindkét játékos 30-at dobhat. Egy kör 3 dart eldobását jelenti, tehát minden játékosnak 10 kör áll rendelke-

zésére. A kör akkor tekinthető befejezettnek, ha mindhárom dartot eldobta a versenyző és a találatok értéke 
bemondásra és rögzítésre került.

• A játékosok által elért pontokat összeadjuk, ez képezi a csapat pontszámot, ami alapján kialakul a végső 
sorrend. 

• A csapattárs segíthet a dartok táblából való kiszedésében, gyorsítva ezzel a játék menetét, de csak az után, 
hogy a találatot a bemondó bemondta, és a jegyzőkönyvvezető azt rögzítette.
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A verseny lebonyolítása:

A játékban a csapatból 12-en vesznek részt. (6 nő-6 férfi). A versenyre kijelölt területen, a rajtvonal mögött a 
csapat négy tagja a talajon fekszik, míg a többi 8 társuk felettük libasorban elhelyezkedik kezüket összefonva 
az alábbiak szerint. A sorban legelöl álló játékos jobb kezét a két lába között hátranyújtva megfogja a földön 
fekvő társának a bal kezét, míg a mögötte álló társának a jobb kezét a lába között hátranyújtott bal kezével 
fogja meg. A sorban a második helyen álló játékos a bal kezét a lábai között hátranyújtva megfogja a harma-
dik játékos jobb kezét. Ez a szisztéma így megy egészen az utolsó játékosig, aki a lábai között hátranyújtott 
bal kezével a legutolsó földön fekvő játékosnak a jobb kezét fogja meg. A játékosok - a kezeket el nem enged-
ve – a kijelölt területen tesznek meg bukfenceket. A verseny pontozása a feladat végrehajtásához igénybe 
vett idő alapján történik. A kezek elengedése 5 másodperc plusz időbüntetést von maga után.

Díjazás: A sportnap összdíjazásában. 
Sorsolás:  A versenykiírás mellékletében.

2. versenynap
2019. augusztus 23. (péntek) 14.00-15.30 óra

A verseny helyszíne: A Szekszárdi Sportközpont területe
Versenybíróság: Czinege Richárd

Gemenci
Kisvasút

Versenyprogram

• Indokolt esetben a játékos kérheti a tábla mozdítását a játék kez-
dése előtt vagy közben, amit csak a versenybíróság jelen lévő tagja 
végezhet el. 

• Amennyiben az adott csapat eléri a 15 perces időkorlátot, úgy to-
vábbi dobásra nincs lehetőség, az addig végrehajtott dobások által 
elért pontszám képezi a csapat összpontszámát.

• Egy csapat egy darts táblát használhat. Ez azt jelenti, hogy egyidő-
ben két csapat játékosai dobnak egyszerre.

• A versenyzéshez szükséges dartokat a szervezők biztosítják. Saját 
dart használatára nincs lehetőség. 

• Minden versenyzőnek 3 próbadobásra van lehetősége. Ezek a do-
bások nem számítanak bele a pontszámba és az időbe.

• A résztvevő csapatok játékosai nézhetik az éppen versenyző csa-
pat játékosainak dobását, de hangoskodással, bekiabálásokkal, fi-
zikai vagy szellemi módon azt nem zavarhatják.

Pontegyenlőség esetén az érintett csapatokból 1-1 versenyző dob 
egyet. A szétlövésben résztvevő csapatok közül az végez előrébb, 
akinek a játékosa magasabb értékűt dobott. Cél minél közelebb 
helyezni a nyilat a belső bullhoz.

Díjazás: A sportnap összdíjazásában. 
Sorsolás:  A versenykiírás mellékletében.



19



20

Mellékletek

Városi	öttusa	lebonyolítási	rend	
	
1.	tusa:	Legyél	te	is	Zoltán!-	Zoltán,	a	Gemenci	Fekete	Gólya	
2.	tusa:	„Felfelé	megy	a	borban	a	gyöngy”-	Fröccspong	
3.	tusa:	Mindenki	Szekszárdi!-	Verj	Gyökeret	Szekszárdon	
4.	tusa:	Szekszárdi	Szüret	
5.	tusa:	Szekszárdi	Vadak	
	

	 Város	 Tusák	sorrendje	
1.	 Szombathely	 3-2-1-4-5	
2.	 Eger	 3-2-1-4-5	
3.	 Sopron	 3-2-1-5-4	
4.	 Miskolc	 3-2-1-5-4	
5.	 Kaposvár	 3-5-4-2-1	
6.	 Tatabánya	 3-5-4-2-1	
7.	 Győr	 3-5-4-1-2	
8.	 Nagykanizsa	 3-4-1-2-5	
9.	 Székesfehérvár	 2-5-3-1-4	

10.	 Veszprém	 5-2-3-1-4	
11.	 Zalaegerszeg	 5-2-3-1-4	
12.	 Salgótarján	 5-1-3-4-2	
13.	 Szolnok	 4-1-3-5-2	
14.	 Békéscsaba	 4-1-3-5-2	
15.	 Érd	 4-1-3-2-5	
16.	 Pécs	 5-2-1-4-3	
17.	 Debrecen	 2-5-4-1-3	
18.	 Hódmezővásárhely	 1-5-4-2-3	
19.	 Szeged	 4-5-1-2-3	
20.	 Kecskemét	 1-4-5-2-3	
21.	 Dunaújváros	 1-4-5-2-3	
22.	 Nyíregyháza	 1-2-4-5-3	

	
A	 tusák	 sorrendje	 tájékoztató	 jellegű.	 Késés	 esetén	 a	 rendezvény	 szervezői	 fenntartják	 a	
változtatás	jogát.	Ezúton	tájékoztatjuk	a	Versenyzőket,	hogy	valamennyi	versenyszám	a	Béla	
király	térről	indul.	A	harmadik	tusa	helyszínére	a	rendező	város	szervezői	biztosítják	a	csapatok	
kijutását.			

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Városi öttusa lebonyolítási rend



21

Pálya
A	csoport
A1 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely - Szolnok
A2 Szolnok Szeged - Szombathely
A3 Veszprém Hódmezővásárhely - Veszprém
A4 Szombathely Szeged - Szolnok
A5 Szeged Veszprém - Szombathely

Hódmezővásárhely - Szeged
Veszprém - Szolnok
Hódmezővásárhely - Szombathely
Szeged - Veszprém
Szombathely - Szolnok

B	csoport
B1 Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Pécs
B2 Debrecen Debrecen - Érd
B3 Miskolc Zalaegerszeg - Miskolc
B4 Érd Debrecen - Pécs
B5 Pécs Miskolc - Érd

Zalaegerszeg - Debrecen
Miskolc - Pécs
Zalaegerszeg - Érd
Debrecen - Miskolc
Érd - Pécs

C	csoport
C1 Székesfehérvár Székesfehérvár - Békéscsaba
C2 Sopron Sopron - Győr
C3 Tatabánya Székesfehérvár - Dunaújváros
C4 Dunaújváros Sopron - Tatabánya
C5 Győr Győr - Békéscsaba
C6 Békéscsaba Tatabánya - Dunaújváros

Székesfehérvár - Sopron
Dunaújváros - Békéscsaba
Tatabánya - Győr
Sopron - Békéscsaba
Székesfehérvár - Tatabánya
Sopron - Dunaújváros
Székesfehérvár - Győr
Tatabánya - Békéscsaba
Dunaújváros - Győr

D	csoport
D1 Salgótarján Salgótarján - Kaposvár
D2 Nagykanizsa Nagykanizsa - Kecskemét
D3 Eger Eger - Nyíregyháza
D4 Nyíregyháza Kecskemét - Kaposvár
D5 Kecskemét Salgótarján - Nyíregyháza

Mérkőzések

2

3

4

1
Csoportok

Mellékletek

D6 Kaposvár Eger - Kecskemét
Nyíregyháza - Kaposvár
Salgótarján - Nagykanizsa
Eger - Kaposvár
Nagykanizsa - Nyíregyháza
Salgótarján - Kecskemét
Nagykanizsa - Kaposvár
Salgótarján - Eger
Nyíregyháza - Kecskemét
Nagykanizsa - Eger

Foci csoportsorsolás
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Mellékletek

Pálya
A	csoport
A1 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely - Szolnok
A2 Szolnok Szeged - Szombathely
A3 Veszprém Hódmezővásárhely - Veszprém
A4 Szombathely Szeged - Szolnok
A5 Szeged Veszprém - Szombathely

Hódmezővásárhely - Szeged
Veszprém - Szolnok
Hódmezővásárhely - Szombathely
Szeged - Veszprém
Szombathely - Szolnok

B	csoport
B1 Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Pécs
B2 Debrecen Debrecen - Érd
B3 Miskolc Zalaegerszeg - Miskolc
B4 Érd Debrecen - Pécs
B5 Pécs Miskolc - Érd

Zalaegerszeg - Debrecen
Miskolc - Pécs
Zalaegerszeg - Érd
Debrecen - Miskolc
Érd - Pécs

C	csoport
C1 Székesfehérvár Székesfehérvár - Békéscsaba
C2 Sopron Sopron - Győr
C3 Tatabánya Székesfehérvár - Dunaújváros
C4 Dunaújváros Sopron - Tatabánya
C5 Győr Győr - Békéscsaba
C6 Békéscsaba Tatabánya - Dunaújváros

Székesfehérvár - Sopron
Dunaújváros - Békéscsaba
Tatabánya - Győr
Sopron - Békéscsaba
Székesfehérvár - Tatabánya
Sopron - Dunaújváros
Székesfehérvár - Győr
Tatabánya - Békéscsaba
Dunaújváros - Győr

D	csoport
D1 Salgótarján Salgótarján - Kaposvár
D2 Nagykanizsa Nagykanizsa - Kecskemét
D3 Eger Eger - Nyíregyháza
D4 Nyíregyháza Kecskemét - Kaposvár
D5 Kecskemét Salgótarján - Nyíregyháza

Mérkőzések

2

3

4

1
Csoportok

D6 Kaposvár Eger - Kecskemét
Nyíregyháza - Kaposvár
Salgótarján - Nagykanizsa
Eger - Kaposvár
Nagykanizsa - Nyíregyháza
Salgótarján - Kecskemét
Nagykanizsa - Kaposvár
Salgótarján - Eger
Nyíregyháza - Kecskemét
Nagykanizsa - Eger

Foci csoportsorsolás

Beosztás	 	 	 	 	 	 	

1. pár:	 Békéscsaba-Zalaegerszeg	 	 	 	 	 	

2. pár:	 Debrecen-Veszprém	 	 	 	 	 	

3. pár:	 Dunaújváros-Tatabánya	 	 	 	 	

4. pár:	 Érd	Szombathely	 	 	 	 	 	

5. pár:	 Eger-Szolnok	 	 	 	 	 	 	

6. pár:	 Győr-Székesfehérvár	 	 	 	 	 	

7. pár:	 Hódmezővásárhely-Szeged	 	 	 	 	

8. pár:	 Kaposvár-Sopron	 	 	 	 	 	

9. pár:	 Kecskemét-Salgótarján	 	 	 	 	

10. pár:	 Miskolc	Pécs	 	 	 	 	 	 	

11. pár:	 Nagykanizsa-Nyíregyháza	 	 	 	 	
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Foci egyenes kiesés

Foci csoportsorsolás

A1 - C1
B1 - D1

A1-C1(v) - B1-D1(v)

A1-C1(gy) - B1-D1(gy)

A2 - C2
B2 - D2

A2-C2(v) - B2-D2(v)

A2-C2(gy) - B2-D2(gy)

A3 - C3
B3 - D3

A3-C3(v) - B3-D3(v)

A3-C3(gy) - B3-D3(gy)

7.	-	8.	hely

5.	-	6.	hely

3.	-	4.	hely

1.	-	2.	hely

9.	-	10.hely

11.	-	12.	hely

A4 - C4
B4 - D4

A4-C4(v) - B4-D4(v)

A4-C4(gy) - B4-D4(gy)

A5 - C5
B5 - D5

A5-C5(v) - B5-D5(v)

A5-C5(gy) - B5-D5(gy)

C6 - D6

13.-14.	hely

19.	-	20.	hely

17.	-	18.	hely

21	-	22.	hely

15.-16.	hely

Gemenci kisvasút sorsolás

Beosztás	 	 	 	 	 	 	

1. pár:	 Békéscsaba-Zalaegerszeg	 	 	 	 	 	

2. pár:	 Debrecen-Veszprém	 	 	 	 	 	

3. pár:	 Dunaújváros-Tatabánya	 	 	 	 	

4. pár:	 Érd	Szombathely	 	 	 	 	 	

5. pár:	 Eger-Szolnok	 	 	 	 	 	 	

6. pár:	 Győr-Székesfehérvár	 	 	 	 	 	

7. pár:	 Hódmezővásárhely-Szeged	 	 	 	 	

8. pár:	 Kaposvár-Sopron	 	 	 	 	 	

9. pár:	 Kecskemét-Salgótarján	 	 	 	 	

10. pár:	 Miskolc	Pécs	 	 	 	 	 	 	

11. pár:	 Nagykanizsa-Nyíregyháza	 	 	 	 	

Darts sorsolás

Beosztás	 	 	 	 	 	 	 Várható	kezdési	idő	

1. pár:	 Győr-Nagykanizsa	 	 	 	 9.00	 	 	

2. pár:	 Nyíregyháza-Zalaegerszeg	 	 	 9.15	

3. pár:	 Tatabánya-Szombathely	 	 	 9.30	

4. pár:	 Veszprém-Kecskemét		 	 	 9.45	

5. pár:	 Székesfehérvár-Salgótarján	 	 	 10.00	

6. pár:	 Szeged-Érd	 	 	 	 	 10.15	

7. pár:	 Sopron-Békéscsaba	 	 	 	 10.30	

8. pár:	 Szolnok-Pécs	 	 	 	 	 10.45	

9. pár:	 Miskolc-Dunaújváros	 	 	 	 11.00	

10. pár:	 Kaposvár-Hódmezővásárhely		 	 11.15	

11. pár:	 Eger-Debrecen	 	 	 	 11.30	

Beosztás	 	 	 	 	 	 	 Várható	kezdési	idő	

1. pár:	 Győr-Nagykanizsa	 	 	 	 9.00	 	 	

2. pár:	 Nyíregyháza-Zalaegerszeg	 	 	 9.15	

3. pár:	 Tatabánya-Szombathely	 	 	 9.30	

4. pár:	 Veszprém-Kecskemét		 	 	 9.45	

5. pár:	 Székesfehérvár-Salgótarján	 	 	 10.00	

6. pár:	 Szeged-Érd	 	 	 	 	 10.15	

7. pár:	 Sopron-Békéscsaba	 	 	 	 10.30	

8. pár:	 Szolnok-Pécs	 	 	 	 	 10.45	

9. pár:	 Miskolc-Dunaújváros	 	 	 	 11.00	

10. pár:	 Kaposvár-Hódmezővásárhely		 	 11.15	

11. pár:	 Eger-Debrecen	 	 	 	 11.30	
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Röplabda sorsolás

"A"	Csoport M.SZÁM "B"	Csoport
1.	Békéscsaba 1. 1.	Békéscsaba 2.	Hódmezővásárhely 1.	Tabánya
2.	Hódmezővásárhely 2. "C"1.	Kaposvár "C"2.	Salgótarján 2.	Eger
3.	Pécs 3. 3.	Pécs 4.	Szolnok 3.	Miskolc
4.	Szolnok 4. 5.	Debrecen 1.	Békéscsaba 4.	Szeged
5.	Debrecen 5. 2.	Hódmezővásárhely 3.	Pécs 5.	Veszprém

6. 4.	Szolnok 5.	Debrecen
7. 1.	Békéscsaba 3.	Pécs
8. 2.	Hódmezővásárhely 4.	Szolnok
9. "C"2.	Salgótarján "C"3.Szombathely
10. 5.	Debrecen 3.	Pécs
11. 1.	Békéscsaba 4.	Szolnok
12. 2.	Hódmezővásárhely 5.	Debrecen
13.
14. "A"	1.helyezett "B"	1.helyezett
15. "C"	1.helyezett "D"	1.helyezett
16. "A"	5.helyezett "B"	5.helyezett

1-2.helyért A1-B1.helyezett		győztese C1-D1.helyezett	győztese
9-10.helyért A3-B3.helyezett		győztese C3-D3.helyezett	győztese
17-18.helyért A5-B5.helyezett		győztese C5-D5.helyezett	győztese

"C"	Csoport M.SZÁM "D"	Csoport
1.	Kaposvár 1. 3.	Szombathely 4.	Dunaújváros 1.	Érd
2.	Salgótarján 2. 5.	Kecskemét 6.	Sopron 2.	Nagykanizsa
3.	Szombathely 3. 1.	Kaposvár 3.	Szombathely 3.	Nyíregyháza
4.	Dunaújváros 4. 4.	Dunaújváros 6.	Sopron 4.	Zalaegerszeg
5.	Kecskemét 5. 2.	Salgótarján 5.	Kecskemét 5.	Győr
6.	Sopron 6. 1.	Kaposvár 4.	Dunaújváros 6.	Székesfehérvár

7. 2.	Salgótarján 6.	Sopron
8. 3.	Szombathely 5.	Kecskemét
9. 1.	Kaposvár 5.	Kecskemét
10. 4.	Dunaújváros 2.	Salgótarján
11. 1.	Kaposvár 6.	Sopron
12. 4.	Dunaújváros 5.	Kecskemét
13. 3.	Szombathely 6.	Sopron
14. "A"	3.helyezett "B"	3.helyezett
15. "C"	3.helyezett "D"	3.helyezett

21-22.helyért "C"	6.helyezett "D"	6.helyezett
5-6.helyért A2-B2.helyezett		győztese C2-D2.helyezett	győztese

13-14.helyért A4-B4.helyezett		győztese C4-D4.helyezett	győztese

1.	PÁLYA

3.	PÁLYA

RÖPLABDA
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Röplabda sorsolásRöplabda sorsolás

"A"	Csoport M.SZÁM "B"	Csoport
1.	Békéscsaba 1. 1.	Békéscsaba 2.	Hódmezővásárhely 1.	Tabánya
2.	Hódmezővásárhely 2. "C"1.	Kaposvár "C"2.	Salgótarján 2.	Eger
3.	Pécs 3. 3.	Pécs 4.	Szolnok 3.	Miskolc
4.	Szolnok 4. 5.	Debrecen 1.	Békéscsaba 4.	Szeged
5.	Debrecen 5. 2.	Hódmezővásárhely 3.	Pécs 5.	Veszprém

6. 4.	Szolnok 5.	Debrecen
7. 1.	Békéscsaba 3.	Pécs
8. 2.	Hódmezővásárhely 4.	Szolnok
9. "C"2.	Salgótarján "C"3.Szombathely
10. 5.	Debrecen 3.	Pécs
11. 1.	Békéscsaba 4.	Szolnok
12. 2.	Hódmezővásárhely 5.	Debrecen
13.
14. "A"	1.helyezett "B"	1.helyezett
15. "C"	1.helyezett "D"	1.helyezett
16. "A"	5.helyezett "B"	5.helyezett

1-2.helyért A1-B1.helyezett		győztese C1-D1.helyezett	győztese
9-10.helyért A3-B3.helyezett		győztese C3-D3.helyezett	győztese
17-18.helyért A5-B5.helyezett		győztese C5-D5.helyezett	győztese

"C"	Csoport M.SZÁM "D"	Csoport
1.	Kaposvár 1. 3.	Szombathely 4.	Dunaújváros 1.	Érd
2.	Salgótarján 2. 5.	Kecskemét 6.	Sopron 2.	Nagykanizsa
3.	Szombathely 3. 1.	Kaposvár 3.	Szombathely 3.	Nyíregyháza
4.	Dunaújváros 4. 4.	Dunaújváros 6.	Sopron 4.	Zalaegerszeg
5.	Kecskemét 5. 2.	Salgótarján 5.	Kecskemét 5.	Győr
6.	Sopron 6. 1.	Kaposvár 4.	Dunaújváros 6.	Székesfehérvár

7. 2.	Salgótarján 6.	Sopron
8. 3.	Szombathely 5.	Kecskemét
9. 1.	Kaposvár 5.	Kecskemét
10. 4.	Dunaújváros 2.	Salgótarján
11. 1.	Kaposvár 6.	Sopron
12. 4.	Dunaújváros 5.	Kecskemét
13. 3.	Szombathely 6.	Sopron
14. "A"	3.helyezett "B"	3.helyezett
15. "C"	3.helyezett "D"	3.helyezett

21-22.helyért "C"	6.helyezett "D"	6.helyezett
5-6.helyért A2-B2.helyezett		győztese C2-D2.helyezett	győztese

13-14.helyért A4-B4.helyezett		győztese C4-D4.helyezett	győztese

1.	PÁLYA

3.	PÁLYA

RÖPLABDA

M.SZÁM
1. 1.	Tatabánya 2.	Eger
2. "D"1.	Érd "D"2.	Nagykanizsa
3. 3.	Miskolc 4.	Szeged
4. 5.	Veszprém 1.	Tatabánya
5. 2.	Eger 3.	Miskolc
6. 4.	Szeged 5.	Veszprém
7. 1.	Tatabánya 3.	Miskolc
8. 2.	Eger 4.	Szeged
9. "D"2.	Nagykanizsa "D"3.Nyíregyháza
10. 5.	Veszprém 3.	Miskolc
11. 1.	Tatabánya 4.	Szeged
12. 2.	Eger 5.	Veszprém
13.
14. "A"	2.helyezett "B"	2.helyezett
15. "C"	2.helyezett "D"	2.helyezett
16. "C"	5.helyezett "D"	5.helyezett

3-4.	helyért A1-B1.helyezett		vesztese C1-D1.helyezett	vesztese
11-12.helyért A3-B3.helyezett		vesztese C3-D3.helyezett	vesztese
19-20.helyért A5-B5.helyezett		vesztese C5-D5.helyezett	vesztese

M.SZÁM
1. 3.	Nyíregyháza 4.	Zalaegerszeg
2. 5.	Győr 6.	Székesfehérvár
3. 1.	Érd 3.	Nyíregyháza
4. 4.	Zalaegerszeg 6.	Székesfehérvár
5. 2.	Nagykanizsa 5.	Győr
6. 1.	Érd 4.	Zalaegerszeg
7. 2.	Nagykanizsa 6.	Székesfehérvár
8. 3.	Nyíregyháza 5.	Győr
9. 1.	Érd 5.	Győr

10. 4.	Zalaegerszeg 2.	Nagykanizsa
11. 1.	Érd 6.	Székesfehérvár
12. 4.	Zalaegerszeg 5.	Győr
13. 3.	Nyíregyháza 6.	Székesfehérvár
14. "A"	4.helyezett "B"	4.helyezett
15. "C"	4.helyezett "D"	4.helyezett
16.

7-8.helyért A2-B2.helyezett		vesztese C2-D2.helyezett	vesztese
15-16.helyért A4-B4.helyezett		vesztese C4-D4.helyezett	vesztese

2.	PÁLYA

4.	PÁLYA

RÖPLABDA
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Vízi	öttusa	lebonyolítási	rend	

1.	tusa:	Búvár	Kund	

2.	tusa:	SzódaSpricc	

3.	tusa:	Alisca	Puzzle	

4.	tusa:	Fröccskölös	Szomjoltás	

5.	tusa:	Villámcsúzda	

	 Város	 Tusák	sorrendje	
1.	 Szolnok	 1-2-3-4-5	
2.	 Kecskemét	 1-2-3-4-5	
3.	 Tatabánya	 1-2-3-4-5	
4.	 Dunaújváros	 1-2-3-4-5	
5.	 Zalaegerszeg	 1-2-3-4-5	
6.	 Debrecen	 1-2-3-4-5	
7.	 Érd	 2-3-4-1-5	
8.	 Szombathely	 2-3-4-1-5	
9.	 Eger	 2-3-4-1-5	
10.	 Szeged	 2-3-4-1-5	
11.	 Hódmezővásárhely	 2-3-4-1-5	
12.	 Győr	 2-3-4-1-5	
13.	 Székesfehérvár	 3-4-1-2-5	
14.	 Kaposvár	 3-4-1-2-5	
15.	 Sopron	 3-4-1-2-5	
16.	 Miskolc	 3-4-1-2-5	
17.	 Békéscsaba	 3-4-1-2-5	
18.	 Veszprém	 4-1-2-3-5	
19.	 Salgótarján	 4-1-2-3-5	
20.	 Nyíregyháza	 4-1-2-3-5	
21.	 Nagykanizsa	 4-1-2-3-5	
22.	 Pécs	 4-1-2-3-5	

	

Búvár	Kund	 Szódaspricc	 Alisca	Puzzle	 Fröccskölös	
Szomjoltás	

1.	Szolnok	
2.	Kecskemét	
3.	Tatabánya	
4.	Dunaújváros	
5.	Zalaegerszeg	
6.	Debrecen	
7.	Veszprém	
8.	Salgótarján	
9.	Nyíregyháza	
10.	Nagykanizsa	
11.	Pécs	
12.	Székesfehérvár	
13.	Kaposvár	
14.	Sopron	

1.Békéscsaba-
Szombathely	
2.Eger-Szeged	
3.Hódmezővásárhely-
Győr	
4.Szolnok-Kecskemét	
5.Tatabánya-Dunaújváros	
6.Zalaegerszeg-Debrecen	
7.	Veszprém-Salgótarján	
8.Nyíregyháza-
Nagykanizsa	
9.Pécs-Székesfehérvár	
10.Kaposvár-Sopron	
11.	Miskolc-Békéscsaba	

1.Székesfehérvár-
Kaposvár	
2.Sopron-Miskolc	
3.Békéscsaba-Érd	
4.	Szombathely-Eger	
5.	Szeged-
Hódmezővásárhely	
6.Győr-Szolnok	
7.Kecskemét-
Tatabánya	
8.Dunaújváros-
Zalaegerszeg	
9.	Debrecen-Veszprém	

1.Veszprém-
Salgótarján	
2.Nyíregyháza-
Nagykanizsa	
3.	Pécs-
Székesfehérvár	
4.	Kaposvár-Sopron	
5.Miskolc-
Békéscsaba	
6.Érd-Szombathely	
7.Eger-Szeged	
8.Győr-
Hódmezővásárhely	

15.	Miskolc	
16.	Békéscsaba	
17.	Érd	
18.	Szombathely	
19.	Eger	
20.	Szeged	
21.	Hódmezővásárhely	
22.	Győr	

	
	

10.	Salgótarján-
Nyíregyháza	
11.Nagykanizsa-Pécs	

9.Szolnok-
Kecskemét	
10.Tatabánya-
Dunaújváros	
11.Zalaegerszeg-
Debrecen	

	

Az	ötödik	tusa	lebonyolítására	az	első	négy	tusa	lezajlását	követően	kerül	sor	az	alábbiak	szerint:	

1.	 Szolnok	
2.	 Kecskemét	
3.	 Tatabánya	
4.	 Dunaújváros	
5.	 Zalaegerszeg	
6.	 Debrecen	
7.	 Érd	
8.	 Szombathely	
9.	 Eger	
10.	 Szeged	
11.	 Hódmezővásárhely	
12.	 Győr	
13.	 Székesfehérvár	
14.	 Kaposvár	
15.	 Sopron	
16.	 Miskolc	
17.	 Békéscsaba	
18.	 Veszprém	
19.	 Salgótarján	
20.	 Nyíregyháza	
21.	 Nagykanizsa	
22.	 Pécs	

	

Vizi öttusa sorsolás
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