
Tisztelt Csapatvezető! 

 

2022. decemberében XXXVI. alkalommal kerül sor Szombathely legnépszerűbb teremlabdarúgó 

tornájára, a Szilveszter Kupára. 

Az esemény 2022. december 28-30. között kerül lebonyolításra, a Haladás Sportkomplexum 

sportcsarnokában. Három kategóriában várjuk a nevezéseket: női, öregfiúk és nyílt. Idén a részvételi 

számot maximalizáltuk, ezért 8-8 öregfiúk és női, valamint 24 nyílt kategóriában induló csapatot 

tudunk befogadni. 

A tornára nevezhető játékosok szabályozása: 

• A torna során egy játékos kategórián belül csak egy csapatban szerepelhet.  

• A tornára kizárólag a 16. életévet betöltött játékos nevezhető. A női kategória 

esetében a 15. életévet betöltött játékos az alsó korhatár. 

• „Öregfiúk” kategóriában megkötés nélkül a 40. életévét betöltött játékos nevezhető. 

Amennyiben a torna alatt tölti be a 40. életévét, benevezhető, de pályára csak aznaptól 

léphet amikor betöltötte a 40. életévét. 

• A „nyílt és női” kategóriában megkötés nélkül, bárki szerepelhet! 

• A Versenybizottság fenntartja a jogot, hogy a kategóriánkét kiírt keretszámokat a 
nevezések függvényében, azok időrendűségét figyelembe véve módosítsa. 

• Számozott mez használata kötelező a torna folyamán, a név szerinti nevezési lapon 
feltüntetett mezszámokkal megegyezően. 

 
A nevezés a www.szilveszterkupaszombathely.hu weboldalon elektronikusan történik, a nevezési 
lapon feltüntetett adatok megadásával és a befizetett nevezési díjjal együtt kerül megerősítésre, 
benevezésre. A nevezés csak elektronikusan fizethető be, a nevezéssel egyidőben. 
A befizetett összegről a Pannonsport Kft. számlát ad a csapatok által megadott névre és címre. A 
nevezés utáni visszalépés esetén pénzt nem áll módjában a szervezőknek visszafizetni! 
 
Egyéb információk: 

• Az öregfiúk és nyílt amatőr kategóriában a nevezési díj 30.000, - Ft, a női kategóriában 15.000 
Ft.  

• Nevezési határidő: 2022. december 7. (szerda)    

• A nevezéseket beérkezési sorrend szerint vesszük figyelembe!    

• Sajtótájékoztatóval egybekötött sorsolás időpontja: 2022. december 12. (hétfő) 17.00 óra.             
Helyszíne: Haladás Sportkomplexum, 1919 Sport Pub (Szombathely, Rohonci út 3.) 

• A torna részletes versenykiírása a www.szilveszterkupaszombathely.hu oldalon érhető el. 

• Versenyigazgató: Vargyas Miklós (elérhetőségei: +3670/9365455, 
vargyas.miklos@szabadidosportszovetseg.hu) 

 

Üdvözlettel: 

Az esemény szervezői a Pannonsport Kft. és a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség. 
 

http://www.szilveszterkupaszombathely.hu/
http://www.szilveszterkupaszombathely.hu/

