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Mikulás Kupa 2016. 
Leány OMB kvalifikációs torna 

Gödöllő 
 
 

RENDEZŐ:   Gödöllői Röplabda Club  
   www.grcvolley.hu 

godollovolley@gmail.com 

 
KAPCSOLAT: valogatott@gmail.com 

   Szabados István  tel.: +36-70-947-9122 
 
IDŐPONT:  2016.12.10 

 
HELYSZÍN:   ERKEL Ferenc Ált. Iskola (1. pálya) Szabadság tér 18. 

Református LÍCEUM (2. pálya) Szabadság tér 9. 

Gödöllői TÖRÖK Ignác Gimnázium (3-4. pálya) Petőfi u. 12. 
 

 
 
 

 

IDE parkoljatok, ha 

a Líceumban, vagy a Törökben 
játszotok!  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Délig FIZETŐS a parkolás!! 
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 KOROSZTÁLYOK:  2004-2005-ben születettek + két fiatalabb játékos mérkőzésenként. 

 
NEVEZÉSI DÍJ: 3000 Ft.+ ÁFA/csapat  
 

LEBONYOLÍTÁS: A csapatok 4 db 3 csapatos csoportba kerültek, ahol körmérkőzést játszanak, 
amelyek 3 játszmából állnak. (3:0 vagy 2:1). A csoportok első két helyezettje keresztjátékoot 

játszik meghatározott rendben, majd elődöntők és helyosztók következnek. A csoport harmadik 
helyezettjei elődöntőket játszanak, majd helyosztót a 9. és 11. helyekért.  
A csoportmérkőzések után a mérkőzések KÉT NYERT szettig tartanak, döntő játszma esetén IS 

25 pontig. 
 

DÍJAZÁS: Az első három csapat kupa, érem, és oklevél díjazásban részesül. Különdíjakka l 
jutalmazzuk a torna legjobb játékosait is. 
 

KÉREM, hogy nézzétek át a programot és figyeljetek, ha át kell menni másik terembe. Ezt 
próbáltam minimalizálni, de lesz, akinek kétszer, vagy háromszor is termet kell váltania. 
A befejezés mindenkinek a Törökben lesz, az eredményhirdetéssel együtt.  

 
Ne feledjétek az igazolásokat és az érvényes sportorvosikat sem! ;) 

 
Labdát nem kell hozni, azt biztosítunk minden teremben. 
 

Kérem, hogy a rendre az öltözőkben és a teremben figyeljetek, és hívjátok fel a játékosok figye lmét 
arra, hogy a teremben ne egyenek, és a kispadon ne hagyjanak szemetet a mérkőzés után! 

 
Bármilyen kérdés, kérés esetén forduljatok hozzám bizalommal! 
 

Várunk Titeket sok szeretettel! 
 

Üdvözlettel, 
 
        Szabados István 

 
 

 
Gödöllő, 2016.12.05. 
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