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67. VASUTASNAP  
PÉCS 

 

időpont:  2017.07. 08.  (szombat)  9.00 – 22.00 óra 
Új helyszín:  Pécs, PTE Sportközpont  (Pécs, Verseny u. 13.) 
szervező: VOKE Vasutas Művelődési Ház 

 
VERSENYKIÍRÁSOK 

 

Tisztelt Vasutas Munkatársunk! 

Ezúton tájékoztatom, hogy a MÁV Zrt. megbízásából Pécsett a VOKE Vasutas Művelődési Ház 
szervezi és rendezi meg a 67. Vasutasnapot, melynek keretén belül sportversenyeket és 
főzőversenyt hirdet. A sportversenyre és a főzőversenyre az alábbi versenykiírásnak 
megfelelően várja vasutas kollektívák és egyének jelentkezését: 
 
 

1.   FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA 
Résztvevői: maximum 10 fős csapatok melynek tagjai vasutas dolgozók és családtagjaik 
(családtagnak a 18 év alatti gyermek minősül). Egy-egy csapatban maximum 3 fő lehet, aki 
nem ebbe a körbe tartozik. Vasutas dolgozóknak minősülnek a vasúttól kivált kft-k csapatai, 
valamint az egészségügyi és kulturális terület dolgozói.  
A csapatokban a Nemzeti Bajnokság I, II, III. osztályában a 2016-17-es szezonban kiváltott 
versenyengedélyes játékos nem vehet részt, családtag esetében sem.  
Jogosultságot vita esetén arcképes igazolvánnyal kell igazolni, ezért kérjük, hogy minden 
résztvevő hozza magával vasúti, vagy más arcképes igazolványát.  
A nevezési lapon a részleg vezetője aláírással és pecséttel igazolja, hogy a nevezettek 
jogosultak részt venni a tornán.  
 
A torna sorsolása 8.40 órakor a helyszínen, a csapatok egyidejű jelenlétével (csapatonként 
minimum 6 fő megjelenése esetén) történik.  
 

2.  ÖREGFIÚK KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA  
Résztvevői: 40 éven felüliek, maximum 10 fős csapatok melynek tagjai vasutas dolgozók és 
családtagjaik.  Egy-egy csapatban maximum 3 fő lehet, aki nem ebbe a körbe tartozik. Vasutas 
dolgozóknak minősülnek a vasúttól kivált kft-k csapatai, valamint az egészségügyi és kulturális 
terület dolgozói.  
A csapatokban a Nemzeti Bajnokság I, II, III. osztályában a 2016-17-es szezonban kiváltott 
versenyengedélyes játékos nem vehet részt, családtag esetében sem.  
Jogosultságot vita esetén arcképes igazolvánnyal kell igazolni, ezért kérjük, hogy minden 
résztvevő hozza magával vasúti, vagy más arcképes igazolványát.  
A nevezési lapon a részleg vezetője aláírással és pecséttel igazolja, hogy a nevezettek 
jogosultak részt venni a tornán.  
 
A torna sorsolása 8.50 órakor a helyszínen, a csapatok egyidejű jelenlétével (csapatonként 
minimum 6 fő megjelenése esetén) történik.  
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3.   NŐI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA 
Résztvevői: maximum 10 fős csapatok melynek tagjai vasutas dolgozók és családtagjaik 
(családtagnak a 18 év alatti gyermek minősül). Egy-egy csapatban maximum 3 fő lehet, aki 
nem ebbe a körbe tartozik. Vasutas dolgozóknak minősülnek a vasúttól kivált kft-k csapatai, 
valamint az egészségügyi és kulturális terület dolgozói.  
A csapatokban a Nemzeti Bajnokság I, II. osztályában a 2016-17-es szezonban kiváltott 
versenyengedélyes játékos nem vehet részt, családtag esetében sem.  
 
Jogosultságot vita esetén arcképes igazolvánnyal kell igazolni, ezért kérjük, hogy minden 
résztvevő hozza magával vasúti, vagy más arcképes igazolványát.  
A nevezési lapon a részleg vezetője aláírással és pecséttel igazolja, hogy a nevezettek 
jogosultak részt venni a tornán.  
 
A torna sorsolása 10.00 órakor a helyszínen, a csapatok (csapatonként legalább 6 fő) egyidejű 
jelenlétével történik. A kezdési időpont a kispályás foci függvényében változhat. 
 
 

4.  GÓLKIRÁLY 
A kispályás férfi és öregfiúk labdarúgó tornák összesített eredménye alapján a legtöbb gólt 
elérő 1-1 játékost jutalmazzuk!  
 
 
 

FIGYELEM!! 
A KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNÁK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓK: 
 
A pályákra a játékosoknak és a nézőknek is csak sima talpú vagy "hernyótalpas" cipőben 
szabad lépni!  
 
Kérjük, szerelésről és labdáról minden csapat magának gondoskodjék. 
 
A torna lebonyolításáért a helyszínen Vér Margit felel.  
 
Nevezésüket 2017. június 30-án (pénteken) 16.00 óráig várjuk a VOKE Vasutas Művelődési 
Házban.  
A nevezési lap letölthető a www.pvmh.hu honlapról, melyet kitöltést követően kérjük, 
szíveskedjenek eljuttatni személyesen, vagy e-mailben dr. Nemes Krisztina részére, a 
nemes.krisztina@pvmh.hu címre, vagy a 72/310-037-es faxszámra.  
 
A részvétel feltétele: a sorsoláson a nevező csapatból legalább 6 fő személyes jelenléte. Ennek 
hiányában a csapat nem vehet részt a tornán.  

 
* * * 
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5.  11-ES RÚGÓ VERSENY GYERMEKEK ÉS NŐK RÉSZÉRE 
A helyszínen lehet nevezni a 11-es rúgó versenyekre, melyet  11.00 órától rendezünk meg 6 
korcsoportban:    

• 2010. jan. 1. után született gyermekek (- 7éves)  

• 2006. jan. 1. után született fiúk (8-11 éves) 

• 2006. jan. 1. után született lányok, (8-11 éves) 

• 2003. jan. 1. után született lányok (12-14 éves)   

• 2003. jan. 1 után született fiúk (12-14 éves) 

• női kategóriákban (15 évtől - ) 
 
Díjazásban a 12-14 éves korosztályok, valamint a női kategória I-II-III. helyezettjei részesülnek.  
 
A kezdési időpont a kispályás foci függvényében változhat. 

 
 

* * * 
 
6.   FŐZŐVERSENY  
A 67. Vasutasnapon hagyományaink szerint Főzőversenyt hirdetünk, melyre egyének és 
csapatok jelentkezését várjuk.  
A versenyzők egyéni választásuk szerint meghatározott bográcsos-ételt főzhetnek az alábbi 
alapanyagok felhasználásával: 1 db hátsó csülök, 2 kg lapocka, 1 kg hagyma. Ezen 
alapanyagokat, bográcsot, bográcslábat és tűzifát biztosítunk.  
Az ízesítéshez és az ételekhez szükséges egyéb anyagokat, eszközöket a versenyzők hozzák 
magukkal.  
 
Nevezni 2017. június 30-án  (pénteken) 16.00 óráig a VOKE Vasutas Művelődési Házban a 
nevezési lap eljuttatásával lehet. A nevezési lap letölthető a www.pvmh.hu honlapról.  
Kérjük, a nevezési lapot kitöltés után szíveskedjenek eljuttatni személyesen, vagy e-mailben 
dr. Nemes Krisztina részére, a nemes.krisztina@pvmh.hu címre, vagy a 72/310-037-es 
faxszámra.  
 
A főzőversenyre az alapanyagok és az eszközök átvehetők július 8-án 9.00 órától a helyszínen, 
felelőse: Séta Attila   
Minimum 12-15 személy részére kell az ételeket elkészíteni, melyeket a résztvevők a 
helyszínen elfogyasztanak. 
Az ételeknek 14.30 órára kell elkészülniük. Az elkészült ételeket szakértő zsűri bírálja el. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezéseket csak a fenti időpontig (2017. június 30-án 
16.00 óráig) tudjuk figyelembe venni. 

 
7. „A legbarátságosabb főzőhely” 
A főzőversenyen részt vevő csapatok „standját” a verseny szakmai zsűrije veszi szemügyre a 
nap folyamán, végigkísérve a főzés fázisait is. A legesztétikusabb, legbarátságosabb hely 
kialakítását jutalmazzuk.   
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8.   SAKKVERSENY  
Jelentkezés a 9.00 órától helyszínen Jeszenszky Józsefnél.  
A verseny kezdete 10.00 óra.  
Kategóriák: gyermek, női, férfi. 
 
 

*** 
 
A sportversenyek és a főzőverseny helyezettjei kupa, oklevél és tárgyjutalom díjazásban 
részesülnek. 
 

FIGYELEM! A sportversenyek résztvevői számára – ugyanúgy, mint minden résztvevő   

vasutas számára – az ebéd (egytálétel) csak a  
https://www.mavcsoport.hu/vasutasnap/etkezesi-jegy-igenyles honlapon írtaknak 
megfelelően - a MÁV ZRt. által biztosított keret igénylése esetén vehető igénybe.  
 
 
Szeretettel várjuk vasutas kollégáinkat családtagjaikkal, barátaikkal együtt a vasutasnapi 
programsorozatra. Töltsünk el együtt ismét egy szép napot! 
 
 
 
Pécs, 2017. június 7.  

     
 
Szentgyörgyváry Péter 
VOKE Vasutas Művelődési  
          Ház igazgató 

https://www.mavcsoport.hu/vasutasnap/etkezesi-jegy-igenyles

