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VIII. Hulladékos Foci Vándorkupa 

2018. október 13. 

Kedves sportszerető Tagvállalatunk, szakmából érdeklődő Csapatok! 

Az idei, immár VIII. Hulladékos foci vándorkupa bajnokságot Győr és Debrecen után ismét Budapesten (illetve 
környékén), két tagvállalatunkkal, a Mü-Gu Kft.-vel és az Inter-Metal Recycling Kft.-vel együttműködve, aktív 
szervezőmunkájuknak és pénzügyi támogatásuknak köszönhetően valósítjuk meg!  

Időpont: 2018. október 13. (szombati munkanap) 10 óra – 15 óra között 

Helyszíni regisztráció, felkészülés, sorsolás a csapatkapitányok részvételével: 2018. október 13-án 9.00 órától, 
kezdés 10 órakor. Öltöző megközelítése az emeleti recepción keresztül. Díjkiosztó tervezett időpontja: 15 óra. 

Helyszín: Diósdi Nonprofit  Sportközpont, 2049 Diósd, Gyár utca 40.  

Parkolási lehetőséget díjmentesen a sportközpont területén lehet igénybe venni. 

A focikupa megrendezéséhez két fedett, műfüves pálya áll rendelkezésre. Csapatonként két-két 
öltözőszekrényt tud a sportcentrum rendelkezésre bocsátani. A zuhanyozási lehetőséget a szervezők minden 
sportolónk számára biztosítják.  

A gyülekezéstől kezdődően büfé áll rendelkezésre itallal, kávéval, szendvicsekkel, és 12.00 – 15.30 óra között 
lesz fogyasztható a támogatók által biztosított egytál étel a csapatok által előzetesen jelzett létszám szerint.  

A nevezést, a sportolók és kísérők létszámával legkésőbb szeptember 25-ig, e-mail-ben kérjük megadni.  

A rendezvény színvonalának emelésére a szervezők felkérték Arany Tamás volt nemzetközi játékvezetőt és két 
társát a mérkőzések levezetésére. 

A játékidőt a jelentkező csapatok számának függvényében alakítjuk ki (eddig 2x12 perc vagy 2x10 perc volt), a 
helyszínen a csapatkapitányok véglegesítik. A meccsek az 5+1-es összeállításra vonatkozó szabályok szerint 
zajlanak. Egy csapatnak legfeljebb 12 játékosa lehet. A csapatok többnyire saját megkülönböztethető, egyéni 
felszerelésben jönnek, ha nem, akkor kérjük, hogy jelölő trikót hozzanak magukkal. Szintén kérjük, hogy 
hozzanak magukkal labdát. 

A sportpálya és a labdarúgás szabályainak betartása mindenkinek saját felelőssége, vigyázzunk egymásra és 
magunkra! (A biztonság kedvéért orvosi ügyeletről gondoskodunk.) 

Kérjük a résztvevő csapatokat, hogy a műfüves pályához elsősorban hernyótalpas/salakcipő, másodsorban 
gumi/műanyag stoplis cipő használatával készüljenek a sérülések elkerülése végett.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vándorkupát a sportszerető amatőr szakmai munkatársak részére rendezzük! 

A részvétel az Inter-Metal Recycling Kft. és a MÜ-GU Kft. támogatásának köszönhetően DÍJMENTES.  

Jelentkezés: e-mailben, a jelentkezési lapot a tagvállalatoknak és a korábban résztvevő csapatoknak kiküldjük, 
valamint a HOSZ honlapján is elérhető lesz. 

Határidő: 2018. szeptember 25. 

További tájékoztatás: Major Ágnes képzési vezetőnél (tel.: +36 30 900 7323, e-mail: oktatas@hosz.org, 
major.agnes@hosz.org, valamint Matkócsik Andrea vezetői asszisztensnél (tel: 422-1428, e-mail: 
matkocsik.andrea@hosz.org) kapható. 
 

Üdvözlettel: 
 
Major Ágnes 
képzési vezető 
Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége 
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