
VIII. Országos Bírósági Sportnapok
PROGRAM

„A sport elsősorban szellemi fogalom… A sport játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a
legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra…a „fair play”, a nemes küzdelem

szabályaira.”
Szentgyörgyi Albert

2019. JÚLIUS 12.

REGISZTRÁCIÓ

Időpont: 10:00-tól 
Helyszín:  2 regisztrációs stand az UNI-HOTELBEN, 1 regisztrációs

stand az E/1 Kollégiumban

A szervezeti egységek kapcsolattartói átvehetik a regisztrációs standoknál a szobakulcsokat, 
térképeket, a sportolók és a szurkolók étkezési és vízjegyeit, karszalagjait.

Szobák elfoglalása: 11:00-tól

STREETFOOD

A  sportolók  és  a  kísérők  11:00-tól  önköltséges  alapon  streetfood  jellegű  ételeket
fogyaszthatnak  a  Miskolci  GastroKlaszter  országos  hírű  képviselőinek  kínálatából  a
kollégiumoktól néhány percnyi sétára található Rockwell Klub előtti szabadtéri helyszínen.

MEGNYITÓ

Időpont: 13:00

Helyszín: Miskolci Egyetem Sportközpont füves sportpálya, nagy  
színpad

Moderátor: Berényiné Fórizs Ildikó, a Debreceni Ítélőtábla 
sajtószóvivője

Megnyitó beszédet mond: dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke,
dr. Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke



A sportolók bemelegítése a miskolci M1 Fitness Sportközpont ultimate training edzőjének
vezetésével.

Veress  László  műsorvezető  a  sportnapok  alatt  gondoskodik  a  sportpályákon  a
zeneszolgáltatásról és a meccsek közvetítéséről.

SPORTMÉRKŐZÉSEK

A sportmérkőzések 14:00 órakor kezdődnek. A sportolók a kispályás labdarúgásban 4, női
kosárlabdában 2, férfi, női és vegyes páros teniszben 4 pályán mérhetik össze tudásukat. A
férfi,  női  és  vegyes  páros  asztalitenisz  mérkőzések  7  versenyasztalon  és  1  bemelegítő
asztalon folynak az E/4 Kollégium tornatermében, a sakkozó kollégák pedig az egyetemi
körcsarnok emeleti versenyszobájában játszhatnak.
Az  extrém  futás  akadályai  a  füves  futballpályát  körülölelő  rekortán  burkolatú  pályán
kerülnek felállításra.

A sportolók és a szurkolók tájékozódását térképek segítik, a sportesemények helyszínei 5
percnyi sétára találhatók egymástól.

A központi  eredmény  összesítő  az  egyetemi  körcsarnok  földszintjén  ad  tájékoztatást  az
eredményekről és a meccsekről érdeklődők számára.

2019. július 12. napján a meccsek hozzávetőlegesen 18 óráig tartanak.

NAPI FRISSÍTŐ

A szervezők  a  sportolók  részére  hűtőkocsiból  naponta  2  liter  (4  db  fél  literes  flakon)
szénsavmentes  ásványvizet  biztosítanak.  A hűtőkocsi  a  sportmérkőzések  helyszínén,  jól
látható helyen áll, amelyből a vízcédulák ellenében a segítők osztják ki a sportolók részére
fenntartott frissítőt. 

A szervezők a helyszínen található büfén kívül kettő mobil pult felállításáról gondoskodnak,
ahol a sportolók és a szurkolók önköltséges alapon fogyaszthatnak hideg italokat, frissítőket.

VACSORA

Időpont: 18:30 – 20:30

Helyszín: a kollégiumoktól néhány perc sétára található egyetemi étteremben.

A szervezők az azt igénylő sportolók és szurkolók részére speciális étkezést biztosítanak.

SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉG



19:30-tól a Rockwell Klub előtt található szabadtéri színpadon fellép a Kelet Brass Band,
modern zenét feldolgozó nyíregyházi-debreceni fúvószenekar.

20:30-tól  a  Rockwell  Klub  kettő  belső  termében  kettő  dj  gondoskodik  a  sportolók  és
szurkolók szórakozásáról

2019. JÚLIUS 13.

REGGELI

Időpont: 7:00 – 9:00
Helyszín: egyetemi étterem

A City Hotelben megszálló vezetők reggelijüket a hotelben fogyaszthatják el.

SPORTMÉRKŐZÉSEK

Egyes sportmérkőzések 2019. július 13. napján már 8:00 órakor kezdődnek. 

A helyszínek változatlanok.

A meccsek hozzávetőlegesen 18 óráig tartanak.

NAPI FRISSÍTŐ

A szénsavmentes ásványvíz biztosítása és kiosztása, a napi frissítő változatlan.

CSALÁDI NAP

Időpont: 11:00-tól a sporteseményekkel párhuzamosan

Helyszín: az egyetemi körcsarnok mögötti füves terület

Programok:
RENDŐRSÉG –  Fényhidas  szolgálati  gépjármű,  szolgálati  motor,  
KRESZ kvíz

TŰZOLTÓSÁG – habbal oltó szolgálati járművel, „habparty” 
gyerekeknek

EXTRÉM FUTÁS GYEREKEKNEK – az extrém futás 
akadálypályáján gyerekverseny

UGRÁLÓVÁR, BOXRING – ugrálóvár és felfújható boxring



ARCFESTÉS

KREATÍV PROGRAM – festés, színezés, ragasztás

SZERENCSEKERÉK – sporttal kapcsolatos kvíz gyerekeknek

Önköltséges alapon fagylalt fagylaltkocsiból.

EBÉD

Időpont: 11:30 – 14:00

Helyszín:  egyetemi étterem

EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJÁTADÓ

Időpont: 19:00

Helyszín: egyetemi étterem

Ünnepi beszédet mond: dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke,

dr. Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke

Díjakat átadja: dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke

a szervező bíróságok elnökei

GÁLAVACSORA

Időpont: 19:45

Helyszín: egyetemi étterem

Ünnepi svédasztalos vacsora, az Egri Törvényszék által felajánlott borok felszolgálásával.

SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉG

Időpont: 21:00 – 22:00 
a BeRock Zenekar, a Budapest Környéki 
Törvényszék öt tagú együttesének fellépése (vezető: dr.  
Hajdu Csaba bíró)

Helyszín: a Rockwell Klub előtti szabadtéri színpad



22:00-tól a Rockwell Klub kettő belső termében kettő dj 
gondoskodik a sportolók és szurkolók szórakozásáról.

2019. JÚLIUS 14.

REGGELI

Időpont: 7:30 – 9:30

Helyszín: egyetemi étterem

A City Hotelben megszálló vezetők reggelijüket a hotelben fogyaszthatják el.

SZÁLLÁSHELYEK ELHAGYÁSA, HAZAUTAZÁS

Időpont: 10:00

 

FŐSZERVEZŐK, SEGÍTŐK

A sportnapok helyszíneit 8 biztonsági őrrel biztosítják a szervezők. A pályák mellett esetkocsi és 
orvosi szolgálat gondoskodik a sérültek ellátásáról és kórházba szállításáról. 

40 fő szervező és segítő (megkülönböztető ruházatban) áll a sportolók, szurkolók és vendégek 
szolgálatára.

 

KAPCSOLATI HÁLÓZAT

E-mail: sportnap2019@miskolc.birosag.hu
sportnap2019sajto@miskolc.birosag.hu

Telefon: dr. Berecz Péter – munkacsoport elnöke  - 06 70/365 8830
dr. Szabó Nikoletta - 06 30/789 1565
Koltainé Kovács Annamária - 06 70/365 5248

Honlap, amin minden lényeges információ megtalálható:

https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/20190530/sportnapok-2019-fontos-tudnivalok

Térkép, amellyel a szervezők a helyszíni tájékozódást kívánják segíteni:

https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/20190507/sportnapok-2019-terkep

Miskolc, 2019. július 2.


