
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDAPEST, XIII. KERÜLET 

2020. SZEPTEMBER 25. és 27. 
 

RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: 

 

  
 
 
 

 
 

 
 

Bp. XIII. kerületi 
Önkormányzat 

  

 
 



Kedves Barátunk! 
Kedves Sporttársunk! 
Tisztelt Meghívott! 
 

Sok szeretettel meghívjuk lakó-, családi-, nyugdíjas, vagy munkahelyi közösségeteket 

szeptember utolsó péntekjén és vasárnapján megrendezendő sportfesztiválunkra, amelyen 

13 sportág, 31 versenyszámában versenyezhettek hozzátok hasonló amatőr csapatokkal, 

sportolni szerető emberekkel. 

1987. utolsó előtti szeptemberi hétvégéjén rendeztük meg első alkalommal az Angyalföldi 

Sportfesztivált. Az eseménynek hosszú időn keresztül a Csillebérci Úttörőtábor, majd 

későbbi nevén a Csillebérci Ifjúsági Központ adott helyet. A 2000-es évek közepétől a 

program leköltözött Angyalföldre, így idén is a kiváló feltételeket biztosító Angyalföldi 

Sportközpont lesz a sportfesztivál központi helyszíne. A 32. alkalommal sorra kerülő 

rendezvényen szeretnénk, ha minél több részt vevő számára tudnánk versenyzési, 

csapatépítési, ismerkedési lehetőséget, sportélményt nyújtani. 

Az Angyalföldi Sportfesztivál programját, időrendjét megpróbáljuk úgy összeállítani, hogy a 

résztvevők lehetőség szerint, és ha kedvük úgy tartja, minél több sportág versenyein részt 

tudjanak venni. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatának, illetve Polgármesteri 

Hivatalának, valamint támogatóinknak köszönhetően a csapat versenyszámokat kivéve az 

összes versenyen való indulás ingyenes. A csapat versenyszámok nevezési díját idén is 

alacsony összegben határoztuk meg, elősegítve ezzel a minél nagyobb létszámban való 

részvétel lehetőségét. 

Az egyes közösségek között összetett pontversenyt hirdetünk, amelyben figyelembe 

vesszük az egyes versenyszámokban való részvételt, és az elért helyezést. Az I-III. helyezett 

közösségeket külön díjazzuk. 

Az eseményen cégek számára is biztosítunk részvételi lehetőséget, külön megjelenési, akár 

kitelepülési lehetőséggel együtt. Ennek feltételeit - igény szerint - külön egyeztetjük. 

 

Bízunk benne, hogy kiadványunk részletes tájékoztatást ad az eseményről, amelyre 

mindenkit sok szeretettel várunk. 

 

Reméljük találkozunk a sportfesztiválon, amin jó játékot, sok sikert kívánunk! 

 

Sportbaráti üdvözlettel: 

 

Dubniczky Attila Kiss László 
ügyvezető elnök  
Angyalföldi TTE 

klubigazgató 
Angyalföldi TTE 

 



XXXIII. ANGYALFÖLDI SPORTFESZTIVÁL 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

A rendezvény szervezője:  Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület 

A rendezvény fő támogatója:  XIII. Kerületi Önkormányzat 

A rendezvény ideje:   2020. szeptember 25. (péntek) és 27. (vasárnap) 

  

A rendezvény versenyszámai és helyszínei: 

1. ATTE Bowling Centrum Bp. XIII. kerület, Újpalotai út 13. 
2. Angyalföldi Sportközpont (ASK) Bp. XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. 

 

Sportág Versenyszám Helyszín 

bowling  
5 fős csapat 

női és férfi egyéni 

Újpalotai úti Sporttelep 

ATTE Bowling Centrum 

kispályás labdarúgás                                 férfi nyílt ASK - műfüves pályák 

vegyes kosárlabda 5 fős csapat ASK – edzőcsarnok 

vegyes röplabda      6 fős csapat ASK – nagy sportcsarnok 

asztalitenisz női és férfi egyéni ASK – edzőcsarnok 

asztali labdarúgás 

(csocsó)                       
páros ASK – sportcsarnok 

darts            női, férfi, lány, fiú egyéni ASK - sportcsarnok  

krokett női, férfi, lány, fiú egyéni ASK melletti füves terület 

futás (kb. 2 km) női, férfi, lány, fiú egyéni ASK mögötti Rákos-patak part 

petanque női, férfi, lány, fiú egyéni ASK – füves pálya mögött 

rönkhajítás női, férfi, lány, fiú egyéni ASK – füves pálya mögött 

sakk             női, férfi, gyermek egyéni ASK – emeleti tanácsterem 

tollaslabda vegyes páros ASK – hátsó edzőcsarnok 

 

 

 

 
 



Nevezési díjak:    
 

Sportág 
Nevezési díj 

Általános  
résztvevőknek 

XIII. kerületi 
iskoláknak 

XIII. ker. Idősek 
klubok részére 

Bowling (csapat) 5.000,- Ft/csapat ingyenes ingyenes 

Kispályás foci  7.500,- Ft/csapat ingyenes - 

Vegyes kosárlabda 7.500,- Ft/csapat ingyenes - 

Vegyes röplabda 7.500,- Ft/csapat ingyenes - 

Minden sportág egyéni 
és páros versenyszámai 

ingyenes ingyenes ingyenes 

 
Nevezési határidő:  csapat sportágakban: 2020. szeptember 21.  

    A nevezési lap leadásával, és a nevezési díj befizetésével. 

 Egyéni és páros sportágakban nevezés a helyszínen, a verseny 

kezdetének napján! 

Nevezési díj befizetése: az ATTE Bowling Centrumban (XIII. ker. Újpalotai út 13) előre 

egyeztetett időpontban, vagy átutalással az egyesület 

bankszámlájára: 11713005-20500650 

Sorsolás: A sorsolást a versenybizottság intézi. 

 A csapatversenyek selejtezőinek időrendjét legkésőbb 2020. 

szeptember 23-től tesszük közzé. 

Játékjogosultság: Csapatsportágak esetén a játékjogosultságra vonatkozó 

előírásokat az adott sportág versenykiírása tartalmazza. Az 

egyéni és páros versenyszámokban csak olyan személy indulhat, 

aki az adott sportágban országos szintű versenyen 2017. 

szeptember 01. után nem vett részt. (Bízunk minden résztvevő 

sportszerű hozzáállásában!!!). 

 Gyermek versenyszámokban csak olyan lány vagy fiú vehet részt, 

aki általános iskolai tanuló, vagy óvodás (nagyon fiatal gyerekek 

csak bizonyos sportágban indulhatnak). 14 éven aluli gyerekek 

nevezését kérjük felelősségteljesen kezelni, figyelembe véve a 

gyermekek életkori sajátosságait, terhelhetőségüket. 

 

Felvilágosítás, információ: írásban email-en keresztül: iroda@atte.hu 

telefonon: 06-20 9529 168 

Rendezvény honlapja:   http://angyalfoldisportfesztival.hu/ 

 Facebook oldalunk:     fb.me/angyalfoldisportfesztival  

Ha like-olod az Angyalföldi Sportfesztivál Facebook oldalát, 

azonnal értesítést kaphatsz az eseménnyel összefüggő 

hírekről, valamint a rendezvényen elért eredményeidről (a 

honlapon csak eredményhirdetés után lesz elérhető). 



Díjazás: Csapatversenyek esetén: 

I-III.        serleg + érem + oklevél + tárgyjutalom 
 

 

 

Egyéni és páros versenyszámokban: 

I-III.   érem + oklevél   

 

Eredményhirdetés: szeptember 27-én (vasárnap) 18:00 órától  
az Angyalföldi Sportközpontban. 

 

Egyéb fontos információk: -    Az egyes sportágak versenykiírása hátsóbb oldalainkon   

                                                         megtalálhatóak. 

- A sportfesztiválon sportorvosi vizsgálat, illetve engedély 

hiányában minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. 

- A rendezvény ideje alatt orvosi felügyelet, illetve elsősegély 

biztosított! 

- A sportfesztivál ideje alatt a helyszínen büfé üzemel. 

- Kérünk minden résztvevőt a szabályok betartására, és a 

sportszerű viselkedésre! 

- Az egyes sportági nevezések helyszíni nevezésekor, kérjük 

figyeljetek arra, hogy az esemény zökkenőmentes 

lebonyolítása, valamint a felesleges túlzott várakozások 

elkerülése véget csak annyi versenyszámba nevezzetek, amin 

valóban részt tudtok venni, mások kellemetlen helyzetbe 

hozatala nélkül. Köszönjük! 

 

 

Jó játékot kíván a Rendezőség! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



XXXIII. ANGYALFÖLDI SPORTFESZTIVÁL 
 

PROGRAM 
 

 

2020. szeptember 25. (péntek) 

15:00 – 23:00 Bowling 

 

2020. szeptember 27. (vasárnap) 

09:00 – 13:00 Férfi  kispályás foci -  selejtezők 

09:00 – 14:00 Vegyes kosárlabda – selejtezők és döntő 

09:00 – 13:00 Vegyes röplabda -  selejtezők 

09:30 – 13:00 Petanque, Asztali  labdarúgás, Krokett, Darts (selejtező) 

09:00 – 13:00 Futás 

 

13:00 – 13:30 Ebédszünet  

 

14:00 – 18:00 Férfi  kispályás foci –  középdöntők, döntő 

14:00 – 18:00 Vegyes röplabda – középdöntő, döntő 

14:00 – 18:00 Asztalitenisz, Tollaslabda 

14:00 – 17:30 Asztali  labdarúgás és Darts (döntő) Sakk, Petanque, Krokett 

14:00 – 17:00 Futás 

14:00 – 17:30 Rönkhajítás 
 

18:15 – 19:00 Eredményhirdetés, d íjátadás 

 

 

 

 

 

 



XXXIII. ANGYALFÖLDI SPORTFESZTIVÁL 
 

ÖSSZETETT PONTVERSENY PONTOZÁSA 
 

Sportág Versenyszám Indulás után 
járó pont 

Helyezés után járó pont 
I. II. III. IV. 

Bowling 

5 fős csapat 2 40 35 30 25 

női egyéni 1 10 8 6 4 

férfi egyéni 1 10 8 6 4 

Kispályás foci férfi csapat 10 60 50 40 30 

Vegyes röplabda nyílt csapat 10 60 50 40 30 

Vegyes kosárlabda nyílt csapat 10 60 50 40 30 

Asztali foci (csocsó) vegyes páros 2 20 16 12 8 

Tollaslabda vegyes páros 2 20 16 12 8 

Asztalitenisz 
női egyéni 1 10 8 6 4 

férfi egyéni 1 10 8 6 4 

Darts 

női egyéni 1 10 8 6 4 

férfi egyéni 1 10 8 6 4 

lány egyéni 1 10 8 6 4 

fiú egyéni 1 10 8 6 4 

Futás 

női egyéni 1 10 8 6 4 

férfi egyéni 1 10 8 6 4 

lány egyéni 1 10 8 6 4 

fiú egyéni 1 10 8 6 4 

Krokett 

női egyéni 1 10 8 6 4 

férfi egyéni 1 10 8 6 4 

lány egyéni 1 10 8 6 4 

fiú egyéni 1 10 8 6 4 

Sakk 

női egyéni 1 10 8 6 4 

férfi egyéni 1 10 8 6 4 

gyerek egyéni 1 10 8 6 4 

Petanque 

női egyéni 1 10 8 6 4 

férfi egyéni 1 10 8 6 4 

lány egyéni 1 10 8 6 4 

fiú egyéni 1 10 8 6 4 

Rönkhajítás 

női egyéni 1 10 8 6 4 

férfi egyéni 1 10 8 6 4 

lány egyéni 1 10 8 6 4 

fiú egyéni 1 10 8 6 4 

 



XXXIII. ANGYALFÖLDI SPORTFESZTIVÁL 
BOWLING VERSENY KIÍRÁSA 

 

A verseny ideje:  2020. szeptember 25. (péntek)  1500 – 2300 óráig 

 

A verseny helye: ATTE BOWLING CENTRUM 

 Budapest XIII. kerület, Újpalotai út 13. 
 

Versenyszámok: Női, férfi egyéni bowling verseny 

 Csapatverseny: 5 fő (ebből minimum 1 hölgy) 
 

Nevezés: 2019. szeptember 21-én 17 óráig   

az ATTE e-mail címén:  iroda@atte.hu)   

A nevezések alapján előzetesen egyeztetjük a csapatok idő- és 
pályabeosztását.  
Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni. 

 

Nevezési díj:  lásd 3. oldal alja 
 

Díjkiosztás: szeptember 27-én (vasárnap), az ASF záró eredményhirdetése keretében. 
 

A verseny lebonyolítása: 

- A csapatok kötelesek az előre egyeztetett időpontban a helyszínen teljes létszámmal 
megjelenni. 

- Minden csapat 10 perc bemelegítési időt vehet igénybe az első sorozatának megkezdése előtt. 
- Egy játékos, illetve összességében egy csapat 1 sorozatot dob. 
- Az 5 fős csapat egy pályán, egymást követően felváltva gurít. 
- A 18 éven aluli, illetve a 62 éven felüli játékosok +15 fa bónusz pontot kapnak. 
- A verseny helyezésének eldöntésénél a több találatot vesszük figyelembe. 

Azonos eredmény elérése esetén a több „strike” gurítás dönt, ha az is azonos, a több „spare” 

dobás számít. 

- A csapatversenynél az 5 fő összeredményét vesszük figyelembe.  
 

Egyebek:  

- Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Ha ez ellen vét, akkor abban a csapatban, 
ahol másodszorra gurított, az elért eredményét nem vesszük figyelembe. 

- A tornán csak olyan személyek vehetnek részt, akik 2017. szeptember 01. után nem vettek részt a 
Magyar Bowling Szövetség által szervezett bowling sportágban igazolt játékosok számára kiírt 
egyéni-, vagy csapatversenyben.  

- Gurítani csak a bowling club által biztosított – vagy saját tulajdonú- bowling cipőben lehet!!! A 
bowling centrum által biztosított cipők esetében a zokni használata kötelező. 

- A verseny lebonyolításánál az érvényben lévő sportági versenyszabályok a mérvadók. 
- A felmerülő vitás esetekben a rendezőség dönt.  
 

 

       

 

 

 



XXXIII. ANGYALFÖLDI SPORTFESZTIVÁL 
 

OTP BANK KUPA 
 

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA KIÍRÁSA 
 

 

A verseny ideje:  Férfi nyílt: 2020. szeptember 27. (vasárnap) 0900 órától 

A verseny helye: Angyalföldi Sportközpont (ASK)  

 Bp. XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. (műfüves pályáin) 
 

Nevezés: 2019. szeptember 21-én 17 óráig   

az ATTE e-mail címén:  iroda@atte.hu)   

Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni. 
 

Nevezési díj:  lásd 3. oldal alja 

 

Játékjogosultság: lásd 4. oldal közepe (Játékjogosultság bekezdés) 
 

Díjkiosztás: szeptember 27-én (vasárnap) az ASF záró eredményhirdetése keretében. 
    

Versenyszabályok:  

- Csapatok létszáma:  5+ 1 fő (4 fő cserelehetőséggel) 
- Játékidő: 2 x 10 perc 
 

A verseny lebonyolítása: 

- A selejtezők 4 db 4 csapatos csoportban kerülnek megrendezésre, melyeken belül a csapatok 
körmérkőzéssel döntik el sorrendet.  

- A győzelemért 3, döntetlenért 1, vereségért 0 pont jár. 
- A csoportmérkőzések során pontegyenlőség esetén, elsősorban az egymás elleni eredmény dönt, 

ha ez döntetlen, akkor a jobb gólkülönbséget, ha ez is azonos akkor a több lőtt gólt vesszük 
figyelembe.  

- 4 csapatos csoportban előfordulhat 3 csapat közötti holtverseny.  Ebben az esetben a jobb 
gólkülönbség számításához a csoport IV. helyezett csapata elleni eredményeket nem vesszük 
figyelembe. Teljes egyenlőség esetén sorsolás dönt.  

- A csoportok győztesei és második helyezettjei jutnak tovább, ahol egyenes kieséses rendszerben 
játszanak a végső helyezésekért 

- A kieséses mérkőzéseken döntetlen esetén 3-3 büntető rúgással dől el a továbbjutás. 
- A lebonyolítást a jelentkezett csapatok számának függvényében a versenybizottság 

módosíthatja. 
  

Főbb szabályok: 

- A mérkőzéseket a kispályás labdarúgás általános szabályai szerint bonyolítjuk le, az alábbi 
kiegészítésekkel, ill. fontosabb szabályokkal.  

- A mérkőzés kezdetén a csapatok minimális létszáma 4+1 játékos.  
- Ha bármelyik csapat létszáma a kiállítások, sérülések következtében 3 alá csökken, a mérkőzést be 

kell szüntetni, és a vétlen csapat nyeri a mérkőzést.  
- A mérkőzésekre partbírót és időmérőt nem jelölünk ki.  
- Cserezóna nincs megjelölve (a cseréket a felezővonalnál kell elvégezni). 
- A csapatok időkérésre nem jogosultak.   
- A félidők között szünet nincsen.   



- A becsúszó szerelés tilos! A becsúszó szerelést közvetlen szabadrúgással kell büntetni. Büntető 
területen belüli becsúszó szerelésért büntető rúgás jár A kapus a büntető területen belül 
szabályosan becsúszhat. 

- Hátulról szerelni - ha az a szerelés szabályos – megengedett. 
- Ha a labda elhagyja az oldalvonalat, azt újból játékba hozni csak földről, állított labdából, 

berúgással lehet. 
- A kirúgást minden esetben csak a kapus végezheti el!  
- A hazaadás szabálya megegyezik a nagypályás szabállyal! A kapusnak bármikor haza lehet adni 

a labdát, de a lábbal szándékosan hazaadott labdát a kapus kézzel nem érintheti! 
- A kapus a szabályosan hozzákerült labdát sem kézzel, sem lábbal nem birtokolhatja, vagy érintheti 

4 másodpercnél tovább a pálya egész területén. 
- Szándékos durvaság és kezezés automatikusan kiállítást von maga után! 
- A kiállítások időtartama: 2, 5 perc, illetve végleges. A véglegesen kiállított játékos helyett 5 perc 

elteltével csapattársa beállhat, de a játékos a csapata soron következő 1 mérkőzéséről 
automatikusan kizárásra kerül.  

- A kiállítások letöltendő idejét az időközben esett gólok nem befolyásolják! 
- Szabad-, szöglet-, vagy oldalberúgás esetén az ellenfélnek a letett labdától legalább 3 méterre kell 

lennie. 
- Szabad-, szöglet-, vagy oldalberúgásra jogosult csapatnak a rúgást 4 másodpercen belül el kell 

végeznie. 
- A büntetőrúgás 7 méterről történik. Ha a büntetőt elvégző játékos a „7 méterest egyből nem 

értékesíti (kapus kivédi, kapufa stb.), minden esetben kirúgással folytatódik a játék. 
- Ha a védő csapat játékosát érintve - beleértve a kapust is - a labda az alapvonalon túlra kerül, 

szögletrúgást kell ítélni. 
- Kirúgásból nem, viszont középkezdésből közvetlenül gól érhető el. 
- A partrúgás után a kapusnak irányított labdát az kézzel nem érintheti. 
- Ha valamelyik csapat a mérkőzés félbeszakadásában vétkes, a csapatot kizárjuk a további 

küzdelmekből. 
 

Egyebek:                       

- A versenykiírásban és a szabály kiegészítésekben leírtakat minden csapat köteles magára nézve 
elfogadni! 

- Egységes színű mezről és játékra alkalmas labdáról minden csapat köteles gondoskodni. 
- Ha mindkét csapat azonos színű mezben lép pályára, a "pályaválasztó csapatnak" kell a vendéghez 

igazodni.  
- A mérkőzéseken csak tornacipőben, vagy puhatalpú edzőcipőben lehet szerepelni.  
- Minősített játékvezetőkről a rendezőség gondoskodik. 
- A mérkőzéseken várakozási idő nincs, jelenlévő csapat 5-0-ás gólkülönbséggel nyeri a találkozót. 
- Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.  
- Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. Ha ez ellen vét, akkor az a csapat, amelyben 

másodszorra játszott 5-0-ra elveszti a mérkőzést és a játékost a torna további küzdelmeiről 
kizárjuk. 

- 10 gólos különbségnél a mérkőzést a játékvezető komolytalan játék miatt lefújja.  
- Felhívjuk a csapatok figyelmét a sporttelep házirendjének betartására. A sporttelepen szándékosan 

okozott károkat a csapatok kötelesek megtéríteni.  
- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!  
- ÓVÁS: 5.000,- Ft befizetése ellenében a mérkőzést követő 5 percen belül - írásban - a 

versenybizottságnál.  
- A vitás kérdésekben a versenybizottság dönt. 
 

 

 



XXXIII. ANGYALFÖLDI SPORTFESZTIVÁL 
VEGYES RÖPLABDA TORNA KIÍRÁSA 

 

A verseny ideje:  2020. szeptember 27. (vasárnap) 

 

A verseny helye: Angyalföldi Sportközpont (ASK) - Sportcsarnok 

 Bp. XIII. kerület, Rozsnyay utca 4.  
 

Nevezés: 2020. szeptember 21-én 17 óráig   

az ATTE e-mail címén:  iroda@atte.hu)   

Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni. 
 

Nevezési díj:  lásd 3. oldal alja 
 

Játékjogosultság: A versenyen nem vehet részt olyan játékos, aki 2017. szeptember 01. után 

játszott bármely ország I. vagy II. legmagasabb szintű országos röplabda 

bajnokságában. 
 

Díjkiosztás: szeptember 27-én (vasárnap) az ASF záró eredményhirdetése keretében. 
    

Versenyszabályok:  

- Csapatok létszáma:  6 fő (4 fő cserelehetőséggel) 
- Játékidő: 2 x 10 perc (futó órával) 
- A mérkőzéseket – a versenykiírásban külön rögzítettek kivételével – a Nemzetközi Röplabda 

Szövetség (FIVB) érvényben lévő játékszabályai szerint bonyolítjuk le, de időkérési lehetőség, 
technikai pihenő, és „Állásrendi Lap” alkalmazása nélkül. 

- A sportfesztivál sűrű időrendje miatt, a selejtezők során döntetlen lehetséges. 
- Egyenes kieséses szakaszban, az elődöntőkben, és a döntőben 2 pont különbségig kell játszani a 

mérkőzéseket. 
- Időkérési lehetőség nincs. 
- Egy csapatban egyidejűleg legalább 3 női játékosnak a pályán kell lennie, amely három főbe a 

pályán lévő liberó is beleértendő.  
- Hálómagasság: 224 cm.  
- Az első sorköteles férfi játékosok a támadó vonalon belülről csak a talajról támadhatnak, a támadó 

vonalon belül felugorva se nem üthetnek, se nem ejthetnek. 
- Az első sorköteles férfi játékosok mind az egyéni, mind a csoportos sáncolásban részt vehetnek 
 

A verseny lebonyolítása: 

- Maximum 12 csapat nevezését tudjuk elfogadni. 
- A selejtezők 4 db 3 csapatos csoportban kerülnek megrendezésre, melyeken belül a csapatok 

körmérkőzéssel döntik el sorrendet.  
- A győzelemért 3, döntetlenért 1, vereségért 0 pont jár. 
- A csoportmérkőzések során, pontegyenlőség esetén elsősorban az egymás elleni eredmény dönt, 

ha ez döntetlen, akkor a jobb pontkülönbséget, ha ez is azonos, akkor a több szerzett pontot 
vesszük figyelembe.  

- Holtverseny esetén a jobb pontkülönbség dönt.  
- A csoportok győztesei és második helyezettjei jutnak tovább, ahol egyenes kieséses rendszerben 

játszanak a végső helyezésekért 
- A lebonyolítást a jelentkezett csapatok számának függvényében a versenybizottság 

módosíthatja. 
 

 



XXXIII. ANGYALFÖLDI SPORTFESZTIVÁL 
VEGYES KOSÁRLABDA TORNA KIÍRÁSA 

 

A verseny ideje:  2020. szeptember 27. (vasárnap) 
 

A verseny helye: Angyalföldi Sportközpont (ASK) - Edzőcsarnok 

 Bp. XIII. kerület, Rozsnyay utca 4.  
 

Nevezés: 2020. szeptember 21-én 17 óráig   

az ATTE e-mail címén:  iroda@atte.hu)   

Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni. 
 

Nevezési díj:  lásd 3. oldal alja 
 

Játékjogosultság: A versenyen nem vehet részt olyan játékos, aki 2017. szeptember 01. 

után játszott bármely ország I. II. vagy III. legmagasabb szintű országos 

kosárlabda bajnokságában. 
 

Díjkiosztás: szeptember 27-én (vasárnap) az ASF záró eredményhirdetése keretében. 
    

Versenyszabályok:  

- Csapatok létszáma:  5 fő (3 fő cserelehetőséggel) 
- Egy csapatban egyidejűleg legalább 2 női játékosnak a pályán kell lennie. 
- Játékidő: 2 x 10 perc (futó órával) 
- A mérkőzéseket – a versenykiírásban külön rögzítettek kivételével – a Nemzetközi Kosárlabda 

Szövetség (FIBA) érvényben lévő játékszabályai szerint bonyolítjuk le, de időkérési lehetőség, 
technikai pihenő nélkül. 

- Kérünk mindenkit, hogy a koedukált játék miatt fokozottan figyeljen játékos társai, ellenfelei 
testi épségének megóvására.  

- A sportfesztivál sűrű időrendje miatt, a selejtezők során döntetlen lehetséges. 
- Időkérési lehetőség nincs. 
- Csapaton belüli egységes öltözet kötelező. 
- 3 pontos dobásokat – technikai feltételek hiánya miatt – nem tudunk figyelembe venni. 
- „Zsákolni” tilos!   
 

A verseny lebonyolítása: 

- Maximum 12 csapat nevezését tudjuk elfogadni. 
- A selejtezők 4 db 3 csapatos csoportban kerülnek megrendezésre, melyeken belül a csapatok 

körmérkőzéssel döntik el sorrendet.  
- A győzelemért 3, döntetlenért 1, vereségért 0 pont jár. 
- A csoportmérkőzések során, pontegyenlőség esetén elsősorban az egymás elleni eredmény dönt, 

ha ez döntetlen, akkor a jobb pontkülönbséget, ha ez is azonos, akkor a több szerzett pontot 
vesszük figyelembe.  

- Holtverseny esetén az egymás elleni eredményeket nem vesszük figyelembe. Teljes egyenlőség 
esetén sorsolás dönt.  

- A csoportok győztesei és második helyezettjei jutnak tovább, ahol egyenes kieséses rendszerben 
játszanak a végső helyezésekért 

- A lebonyolítást a jelentkezett csapatok számának függvényében a versenybizottság 
módosíthatja. 

 

 

 



 XXXIII. ANGYALFÖLDI SPORTFESZTIVÁL 
EGYÉNI ÉS PÁROS VERSENYSZÁMOK KIÍRÁSA 

 

 

A verseny ideje:  2020. szeptember 27. (vasárnap)  

  Részletes programot lásd a 6. oldalon! 
 

A verseny helye: Angyalföldi Sportközpont (ASK)  

 Bp. XIII. kerület, Rozsnyay utca 4.  

 Az egyes sportágak pontos helyszíne megtalálható a 3. oldal közepén 
 

Nevezés: Egyéni és páros sportágakban nevezés a helyszínen, a verseny 

kezdetének napján! 
 

Nevezési díj:  nincs 
 

Játékjogosultság: lásd 4. oldal közepe (Játékjogosultság bekezdés) 
 

Díjkiosztás: szeptember 27-én (vasárnap) az ASF záró eredményhirdetése keretében. 
 

Sportágankénti lebonyolítás: 

 

Sportág Versenyszám Lebonyolítás 

asztalitenisz női, férfi egyéni 
Egyenes kieséses lebonyolítás, sportág szabályai 

szerint. Mérkőzések két nyert játszmáig. 

asztali labdarúgás 

(csocsó)                     
páros 

Lebonyolítás rendszere nevezők számától függően, 

csocsó szabályainak megfelelően. Egy mérkőzés 10 

elért gólig tart. Pörgetni tilos!  

darts  

          
női, férfi, lány, fiú egyéni 

10x3 dobás eredményének az összege alapján 

állapítjuk meg a helyezéseket.  

krokett női, férfi, lány, fiú egyéni 

Minden játékosnak 2 pályát kell teljesíteni. A 

helyezések eldöntésénél a kevesebb ütésszámot 

vesszük figyelembe. 

futás (kb. 2 km) női, férfi, lány, fiú egyéni 
2 kör a Rákos patak partján a Lomb utca és a Béke 

utca közötti szakaszon. 

petanque női, férfi, lány, fiú egyéni 
Egyenes kieséses lebonyolítás, sportág szabályai 

szerint. Egy mérkőzés 13 pontig tart. 

rönkhajítás női, férfi, lány, fiú egyéni 
Versenyszámonként különböző súlyú farönköt 

biztosítunk. 1 próba, majd 3 értékelt kisérlet. 

sakk  

           

női, férfi, gyermek 

egyéni 

Lebonyolítás rendszere nevezők számától függően. 

Mérkőzésenként 10-10 perc gondolkodási idő. 

tollaslabda vegyes páros 
Egyenes kieséses lebonyolítás, sportág szabályai 

szerint. Mérkőzések két nyert játszmáig. 

 

A versenyek helyszínén a rendezőség a pontos és részletes lebonyolításról tájékoztatja a 

résztvevőket.  
 

A versenyekhez szükséges sporteszközöket a rendezőség biztosítja. 

 

 



XXXIII. ANGYALFÖLDI SPORTFESZTIVÁL 
CSAPATVERSENY NEVEZÉSI LAP 

 
Alulírott ………………………………………………., mint a …………………………………………..……… nevű 

csapat vezetője, ezúton benevezem közösségünket a 2020. évi Angyalföldi Sportfesztivál 

alábbi csapat versenyszámaiba. 

 bowling csapatverseny:       …….. csapat 

 férfi kispályás foci    …….. csapat   

 vegyes röplabda    …….. csapat 

 vegyes kosárlabda   …….. csapat  

  

Név:   ………………………………………………………………………… 

Telefonszám:  ………………………………………………………………………… 

Email cím:  ………………………………………………………………………… 

A versenyen való részvétel feltételeit, az egyes versenyszámok szabályait ismerjük, azokat 

magunkra nézve kötelezőként ismerjük el. Vállaljuk a nevezési díj határidőn belüli 

befizetését. 

Elfogadjuk ha csapatunk, vagy annak valamely tagja kirívóan sportszerűtlenül viselkedik, 

vagy a részvételi szabályokat nem tartja be, akkor a rendezőség velünk szemben 

sportfegyelmi eljárást folytasson, és azzal kapcsolatosan hatáskörében eljárjon. 

Vállaljuk, hogy csapatunk az eseményen saját felelősségükre, önszántukból vesznek részt. 

 

 

…………………………………….., 2020. ……………………………………………….. 

 

……………………………………………………. 

             csapatvezető aláírása 
 

 


