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II. Egri Csillagok Senior Kosárlabda Torna versenykiírása és részletes 
programja 

 

A torna célja: a baráti kapcsolatok ápolása és a kosárlabda sportág népszerűségének javítása. 

A torna időpontja: 2019. április 6. (szombat)  800-1800 

A torna helyszínei:  

 Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium (3300 Eger, Ifjúság u. 2.)       

 Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola (3300 Eger, Fadrusz u. 1/a.) 

 Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari 

Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.) 

 

Nevezési kategóriák nőknél: nevezési korhatár 30+ és 45+ 

Nevezési kategóriák férfiaknál: nevezési korhatár 35+ és 50+ 

 

Nevezési díj: 10.000 ,- Ft/csapat 

A nevezéseket a balazs.biro@gmail.com e-mail címre kérjük jelezni 2019. március 29-ig. 

 

Versenyszabályok: 

Részvételi korlátozás: 

- engedményként egy fiatalabb játékos lehet a pályán 

- nem szerepelhet a csapatban NB I-es és NB I/B-s játékos  

Játékidő:  

- a nevezett csapatok számától függően 2x15 vagy 2x12 perc futóórával, büntetőnél és időkérésnél áll 

az óra 

- félidőnként egy idő kérhető 

- támadóidő 30 mp 

- döntetlen eredmény esetén 3 perc hosszabbítás következik 

- utolsó 2 perc esetén - 5 ponton belüli különbség esetén - tiszta játékidő 

Személyi hiba: 

- 4 fault esetén kipontozódás, 4 csapatfault esetén büntetődobások következnek 

Labdák: 

- labdaméret: nőknél 6-os, férfiaknál 7-es méretű labda 

- lehetőség szerint a résztvevő csapatok hozzanak magukkal labdát a bemelegítéshez 

Minden más vitás esetben, az érvényben lévő kosárlabda játék- és versenyszabályok érvényesek. 
 



Egyéb: Az öltözőben elhelyezett értékekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 
A játéktérre csak váltócipőben lehet belépni. 
  
Mindenki a saját felelősségére vesz részt a mérkőzéseken, valamint hozzájárul a tornán készült fotók 
médiában való megjelenéséhez. 
 

Kérünk mindenkit a versenykiírásban szereplő játékszabályok és a sportcsarnok házirendjének 
betartására. A Fair-play szellemében sportszerű és sérülésmentes játékot kívánunk! 

A szombati vacsora Egertől 10 km-re fekvő Demjén falu szélén található Egri Korona Borházban lesz. 

 Lefoglalásra került az egész Wellness és Borfalu szálláshelye, ami a vacsora helyszínhez tartozik. 

 

 Az Egri Korona Borház szállás árai: 

 2 ágyas elhelyezésnél:  17.000 Ft+IFA/fő/éj 

 3 ágyas elhelyezésnél    14.400 Ft+IFA/fő/éj 

 4 ágyas elhelyezésnél     13.250 Ft+IFA/fő/éj 

A szállás tartalmazza: elhelyezés, félpanzió (reggeli, vacsora) pénteken svédasztalos vacsora 2 féle 

leves, 3 féle főétel, 2 féle desszert, Barrique pincelátogatás sétáló borral (nem kötelező), szombaton 3 

fogásos vacsora felszolgálva, szombaton és vasárnap reggeli. Korlátlan wellness használat. A külső-

belső medencék gyógyvizesek a fedett rész este 21 óráig, a külső medencék pedig hajnalig vehetők 

igénybe.  

A szállásban foglalt vacsora  díja 3.600 Ft. Ezt majd a szervezőknél (Bíró Balázs, Vinczepap Róbert) 

tudjátok rendezni a nevezési díjjal!  

Szállást foglalni a foglalas@koronaborhaz.hu e-mail címen lehet. A szállás 2019. március 29-ig ingyen 

lemondható!!! 

Támogatók: 

- Heves Megyei Kosárlabda Szövetség 

- Egri Városi Sportiskola 

- Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás SE 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, korra, nemre való tekintet nélkül.  

 

A rendezők: 

Bíró Balázs         Vinczepap Róbert 

+36303372272  +36702652066         


