
II. RESTART- UTCAI KOSÁRLABDA KUPA 

Zalaegerszeg 2018.07.07 szombat 

 
Helyszín: Zalaegerszeg, Kisfaludy út. Ady Endre Ált. Iskola előtti szakasza 

 

Szervező.  Városi szabadidősport Szövetség Kosárlabda Bizottsága 

Zöld Irány Egyesület 

 

Jóna István: 00 36 30 647 9331 

Szabó Zoltán: 00 36 30 557 6195 

 

Legközelebbi korház: Zala Megyei Szent Raffael Kórház 

                                   8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1 

                                   Tel: 00 36 90 507 500 

 

Verseny egészségügyi biztosítása: OMSZ, Zalaegerszegi Mentőállomás 

 

A verseny célja:   

A versenyzők körében a kosárlabda sportág népszerűsítése, az egészséges életmód 
fontosságának hangsúlyozása. 

A verseny jellege:  

3-3 elleni a kosárlabda, a streetball szabályain alapuló félpályás játék. 

A csapatversenyeken kívül egyéni dobóversenyek:  

Büntető dobóverseny, 3 pontos dobóverseny. 

Résztvevők: 

A kiírás szerinti kategóriákba nevezett  3 + 1 fős csapatok.  

Nevezés:   

Előzetesen a restartfesztival.hu oldalon illetve  a helyszínen a kezdés előtt fél óráig 
bezárólag.  

Nevezési díj:   4000 Ft / csapat 

Díjazás:   

A kategóriák első 3 helyezettje versenydíjban részesül. 

 

 



Kategóriák:  

Férfi – nyílt    

Vegyes( egy lánynak mindig a pályán kell lennie) 

Középiskolás fiú 

Középiskolás lány 

Általános iskolás fiú 

Általános iskolás lány 

Alsó tagozatosok, vegyesen 

 

Játék lebonyolítása: 

A beérkezett nevezések után a nevezések számától függően csoportmérkőzések és 
helyosztók. A versenyről a internetes oldalon és a facebookon lehet tájékozódni.  

Egy játékos csak egy kategóriában és egy csapatban nevezhet és játszhat! 

Kategóriát csak abban az esetben indítunk el, ha legalább két csapat nevezett az 

adott korosztályba! 

 

 

Mit javaslunk magaddal hozni: 

Megfelelő sportruházatot 
A sportoláshoz fontos eszközöket (pl: törölköző, csere ruha) 
Mosolyt 
Igazolványokat (személyi igazolvány, TB kártya) 
 

A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 

 

- A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést 

akadályozó betegségben nem szenvedek. 

- A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny 

előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező 

egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott 

személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek 

tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, 

illetve felelősségre nem vonhatóak. 

- Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett 

baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi 

eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem 

támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után 

minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom. 



- Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint 

azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem 

kérek. 

- Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során 

helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak 

felelősséget. 

 

 

 

A szervezők a szabályok változtatásának jogát fenntartják! 

 

 


