TÁJÉKOZTATÓ!

A „FÉRFIAK EGÉSZSÉGHETE” ALKALMÁBÓL RENDEZETT SZÉKESFEHÉRVÁRI 2004. ÉVI SPORTRENDEZVÉNYEKRŐL

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének kezdeményezésére Székesfehérvár,
mint a Szövetség tagvárosa, 2004. június 14-20 között egészséghetet szervez a férfiak számára.

A Férfiak Egészséghete során kosárlabdában meghívásos bajnokságot, az atlétika sportág futás szakágában a Cooper teszt lehetőségét, a kispályás labdarúgásban és az asztalitenisz sportágakban 
a 18 éven felüli férfiak számára nyílt sportversenyt szervez  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága támogatásával, közösen a társrendezőkke, a Polgármesteri Hivatal Sportirodája.
 
A Férfiak Egészséghete nyitó rendezvényeként 2004. június 16.-án (szerda) 16.00 órától a Tóvárosi Általános Iskola (Székesfehérvár, Iskola tér 1.) tornatermében várja az Önkormányzati képviselők kosárlabda csapata a meghívott ellenfeleit.

Ugyan ezen a héten 2004. június 17-én (csütörtök) 16.00-17.00 között  a Bregyó – közi sportcentrum atlétika pályáján az Alba Regia Atlétikai Klub szakembereinek segítségével, 
Hirt Károly vezetésével az úgynevezett Cooper teszt lefutásával és az elért teljesítménnyel
minden jelentkező felmérheti a saját állóképességét, kondíciójának állapotát. 
A Cooper tesztet teljesítők között uszoda bérleteket sorsolunk ki.

A férfiak körében az egyik legnépszerűbb sportolási lehetőségként 2004. június 19.-én (szombaton) 09.00 órai kezdettel a székesfehérvári Lakótelepi SE (LSE) elnöke Kádár Antal által működtetett Kiskút utcai kispályás labdarúgó pályákon kerül megrendezésre, a Férfiak Egészséghete alkalmából a 18 év feletti életkorú férfiak részére szervezett Kispályás Labdarúgó Kupa.

A Férfiak Egészséghete székesfehérvári záró rendezvényeként 2004. június 20.-án (vasárnap) 09.00 órai kezdéssel a Hétvezér Általános Iskola (Székesfehérvár, Hétvezér tér) tornatermében várják azon 18 év feletti életkorú férfiak jelentkezését, akik az asztalitenisz sportág egyéni és férfi páros versenyszámaiban mérnék össze tudásukat.

 A kosárlabda, a kispályás labdarúgás és az asztalitenisz sportágakban az I.-III. helyezettek díjazásban részesülnek.

A sportversenyek helyszínén, orvosi közreműködéssel vérnyomás és vércukorszint méréseket is végeznek az önként jelentkezők számára. 

A „Férfiak Egészséghete” székesfehérvári napjainak további programjairól, részletes információk majd a Fejér Megyei Hírlapban olvashatók.
 
Jó sportolást és jó hangulatot kívánunk minden érdeklődőnek!
 
                                                   Szervezők





„FÉRFIAK EGÉSZSÉG HETE” ALKALMÁBÓL RENDEZETT 
 18 ÉV FELETTI FÉRFI EGYÉNI ÉS FÉRFI PÁROS ASZTALITENISZ 
VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja: 	A sportág népszerűsítése, valamint versenyzési lehetőség biztosítása
                                    a 18 év feletti férfiak részére
A verseny rendezői: 
Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének Székesfehérvár Tagvárosa,
Székesfehérvár Sportiroda,
Honvéd Szondi Sport Egyesület Asztalitenisz Szakosztálya,
Hétvezér Általános Iskola Székesfehérvár

A verseny helye és ideje: Hétvezér Általános Iskola, Székesfehérvár (Hétvezér tér)
			        2004. június 20. (vasárnap) 09.00 órától.

Versenyszámok, kategóriák: 
 Egyéni versenyben:
- Felnőttek	(18 év felett-30 évig)	:	 férfiak
- Felnőttek	(30 év felett-50 évig)	:	 férfiak
- Felnőttek	(50 év felett)     	:	 férfiak
Párosok versenyében:
- Felnőttek	(18év felett-50 évig)	:	 férfi páros
- Felnőttek	(50 év felett)   	:	 férfi páros

Résztvevők: 	A versenyen bárki részt vehet, aki asztalitenisz sportágban nem igazolt 			versenyző, illetve azon az igazolással rendelkező sportegyesületi tagok, 
		akik  2003. január 1.után szövetségi versenyen nem vettek részt.

Lebonyolítás: A nevezések számától függően. (Vegyes, ill. kieséses rendszerben.)
					
Díjazás: 	A kategóriák első három helyezettjei érem és oklevél díjazásban részesülnek.

Nevezés: 		Nevezni a verseny helyszínén lehet: 08.00-08.45 óra között.
	                       Nevezési díj:  NINCS

Egyebek: -     A versenyen sportruházat használata kötelező,
-	A verseny lebonyolításával kapcsolatos költségeket a rendezők ,míg az egyéb  
     más költségeket (utazási,étkezési,stb.) költségeket a versenyen résztvevők fizetik . 
-	 A résztvevők saját ütővel versenyeznek, labdáról a rendezők gondoskodnak,
-	 Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal!
	    -     A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!
                -     A verseny helyszínén orvosi közreműködéssel vérnyomás és vércukorszint   méréseket is végzünk az önként jelentkezők számára! 

SPORTSZERŰ, EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

Székesfehérvár, 2004. május 19.
					                            RENDEZŐK




		
„FÉRFIAK EGÉSZSÉG HETE” ALKALMÁBÓL RENDEZETT 
 18 ÉV FELETTI FÉRFI KISPÁLYÁS FOCI – KUPA 2004. ÉVI 
VERSENYKIÍRÁS


A verseny célja: 	A sportág népszerűsítése, valamint versenyzési lehetőség biztosítása
                                    a 18 év feletti férfiak részére

A verseny rendezői: 
Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének Székesfehérvár Tagvárosa,
Székesfehérvár Sportiroda,
Székesfehérvár Lakótelepi SE (LSE)


A verseny támogatója:  Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség

Ideje:		2004. JÚNIUS 19. (SZOMBAT)  09.00 órai kezdettel

Helye:	Székesfehérvár, LSE  Kiskút  utcai sportpályája


Résztvevők:	Minden 18 év feletti életkorú középiskolás és felnőtt férfi csapatok 
    		jelentkezését szeretettel várják a kispályás labdarúgó kupán.
		(Kezdőcsapat létszáma: 5 + 1 fő, cserelehetőség + 6 fő maximum)


Nevezés:	A helyszínen, a verseny napján  08.00 - 08.30 óra között,
		vagy a rendezvény előtt  írásban  ill. telefonon:
		Kádár Antal LSE elnöknél, Székesfehérvár, Hajnal u. 32.
		Tel: 22/329-620


Díjazás:	Az I-III. helyezett csapatok  díjazásban részesülnek,
                        és minden induló csapat emléklapot kap.

Egyebek:       A verseny helyszínén orvosi közreműködéssel vérnyomás és vércukorszint   méréseket is végzünk az önként jelentkezők számára! 

Székesfehérvár, 2004. május 18.





										Rendezők

		

