
VIII. Országos Bírósági Sportnapok
Versenykiírás

„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

A Miskolci  Törvényszék,  a  Debreceni  Ítélőtábla,  a  Debreceni  Törvényszék,  a  Balassagyarmati
Törvényszék,  az  Egri  Törvényszék  és  a  Nyíregyházi  Törvényszék  (továbbiakban:  szervezők)  a
„Karrier - család - egészséges életmód” harmóniája mentén 2019. július 12-14. napján megrendezi a
„VIII.  Országos  Bírósági  Sportnapokat”  (továbbiakban:  sportnapok)  az  OBH,  a  Kúria,  az
ítélőtáblák és a törvényszékek (továbbiakban: szervezeti egységek) részére, melyre szeretettel várja
az aktív életmódot folytató, sportolni kívánó kollégákat, a szurkoló családtagokat, hozzátartozókat
és munkatársakat (továbbiakban: kísérők).

A sportnapoknak a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: egyetem) fedett és szabadtéri létesítményei
adnak otthont.

A  sportnapokon  versenyző  kollégák  kispályás  labdarúgásban,  kosárlabdában,  teniszben,
asztaliteniszben, sakkban és extrém futásban (továbbiakban: sportágak) mérhetik össze tudásukat. A
sportágak  részletes  leírását,  illetve  az  azokkal  kapcsolatos  tudnivalókat  a  versenyszabályzatok
tartalmazzák, melyeket a szervezők a későbbiekben küldenek meg a sportolók részére.

A különböző  sportágakhoz  szükséges  sporteszközök  rendelkezésre  állnak  (futball-labda,  kapu
hálóval,  kosárlabda,  palánk,  eredményjelző  tábla,  teniszlabda,  pingpongasztal  hálóval,
pingponglabda, sakk-készlet, asztalok, extrém futás akadályai).

A szervezeti  egységek a  sportnap2019group  @miskolc.birosag.hu e-mail  címen 2019.  május  15.
napjáig  jelenthetik  be  azon  személy  nevét  és  elérhetőségét,  aki  a  szervezeti  egységen  belül  a
jelentkezések  lebonyolításában,  illetve  egyéb  szervezési  tevékenységben  közreműködik  a
szervezőkkel  (továbbiakban:  kapcsolattartók).  A szervezők  a  kapcsolattartóknak  küldik  meg  a
nevezési lapokat. 

A sportnapokon szervezeti egységenként 24 fő sportoló vehet részt (kispályás labdarúgás: 5+1+3 fő;
kosárlabda:  női,  5+3 fő;  tenisz:  férfi,  női,  vegyes  páros,  1-1 fő;  asztalitenisz:  férfi,  női,  vegyes
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páros, 1-1 fő; sakk: 1 fő; extrém futás: férfi, női, vegyes páros 1-1 fő), akiknek a szervezők három
napi étkezést, szállást, valamint sportolási és egyéb szórakozási lehetőséget biztosítanak. 

Amennyiben egy szervezeti egység nem indít sportolót valamely versenyszámban, vagy kevesebb
főt nevez, úgy lehetősége van arra, hogy a másik csapat sportolói létszámát megemelje, vagy a
vegyes párosokban ne ugyanazokkal a sportolókkal álljon ki, mint az egyéni számokban. Ennek
részletszabályait  az  adott  versenyszabályzatok  tartalmazzák,  szem  előtt  tartva  a  „fair  play”
követelményt.

Egy sportoló több versenyszámban is indulhat, de figyelemmel kell lennie a szoros időbeosztásra. A
kiírt  kezdési  időponthoz  képest  a  kötelező  várakozási  idő  5  perc,  ennek  túllépése  nem
eredményezheti a következő mérkőzés csúszását. Az 5 perc kötelező várakozási idő letelte után a
meg nem jelenő játékos/csapat elveszíti a mérkőzést, emiatt óvásnak, reklamációnak nincs helye.

A sportnapokon versenyzőként az a személy vehet részt, aki az ország bármely bírósági szervezeti
egységében  legalább  2019.  április  1.  napjától  kezdődően  bírói,  igazságügyi  alkalmazotti,  vagy
fizikai  alkalmazotti  jogviszonyban  áll.  Óvás  esetén  a jogviszony  megfelelőségét  a  szervezők
igazolvány alapján  a  helyszínen ellenőrizhetik,  ezért  alkalmazotti  igazolványát  minden sportoló
hozza magával. Jogosulatlan nevezés esetén az adott mérkőzés/mérkőzések eredménye az ellenfél
javára kerül jegyzőkönyvezésre. Jogosulatlan nevezésnek minősül az is, ha a játékos felhívásra nem
tudja bemutatni az igazolványát.   

A nevezéssel kapcsolatos szabályok betartása a résztvevő szervezeti egység vezetőjének személyes
felelőssége. 

A vitás helyzetek eldöntése első körben a versenyszámokhoz beosztott segítők – ahol játékvezető
közreműködik, ott a játékvezető – feladata. Ők kísérlik meg elsődlegesen a felek közötti egyezség
létrehozását.  Sikertelen  egyeztetést  követően  a  szervezők  képviselőiből  álló  versenybíróság
szótöbbséggel dönt, mely döntés a versenyzőkre kötelező, további jogorvoslatra  nincs lehetőség. 

A versenyzők a sportnapokra 2019. május 24. napjáig jelentkezhetnek a szervezeti egységük által
kijelölt  kapcsolattartókon  keresztül  a  versenyszabályzat  mellékletét  képező  jelentkezési  lapok
megfelelő kitöltésével. 

A kapcsolattartók  2019.  május  24.  napjáig  megküldik  a  jelentkezéseket  a  szervezők  részére  a
sportnap2019group@miskolc.birosag.hu e-mail  címre.  A kapcsolattartóknak  meg  kell  jelölniük,
hogy a  szervezeti  egységek  mely sportágakban  és  mennyi  fővel  vesznek  részt  a  sportnapokon
(nevezési lap I.) és valamennyi résztvevő sportoló vonatkozásában a kitöltött és aláírt nevezési lap
II-t is meg kell  küldeni a szervezőknek. Utóbbin a sportolók nevét, a választott sportágat és az
alkalmazotti igazolvány számát kell feltüntetni.

A  jelentkezési  lap  kitöltésével  a  sportolók  elismerik,  hogy  saját  felelősségükre  indulnak  a
sportnapokon,  és  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  a  szervezők  és  a  szálláshely  a  jogszabályoknak
megfelelően személyes adataikat kezelje. 

A jelentkezéskor a sportolóknak meg kell jelölniük azt, hogy hány éjszakára kívánják igénybe venni
a szervezők által biztosított szálláshelyet.

2019. július 12. napján az UNI-HOTEL előcsarnokában felállított regisztrációs standoknál zajlik a
bejelentkezés, ahol a kapcsolattartók részére sor kerül a szobakulcsok, a karszalagok és az étkezési
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jegyek  átadására,  akik  ezt  kiosztják  a  szervezeti  egységük  résztvevőinek.  A  kapcsolattartók
felelőssége, hogy valamennyi résztvevő hozzájusson a karszalagokhoz és az étkezési jegyekhez. 

Szállásként egyrészt az egyetem területén található, ötszáz fő befogadására alkalmas UNI-HOTEL,
másrészt a kétszáz fő kapacitású E/I. kollégium szolgál. Mindkét épületben 2x2, illetve 2x3 ágyas
apartmanok állnak rendelkezésre, amelyekhez apartmanonként közös fürdőszoba, hűtővel, mikróval
felszerelt teakonyha tartozik.

A szobákat a sportolók 2019. július 12. napján 11 órától foglalhatják el a bejelentő lap előzetes
kitöltését  követően.  A  bejelentő  lapokat  a  szervezők  a  kapcsolattartók  részére  küldik  meg
elektronikus úton, akik azt a sportolók által kitöltve visszaküldik a szervezők részére.

A  Miskolci  Egyetem  területén  biztosított  az  ellátás,  valamint  méltó  helyszíne  a  szombati
eredményhirdetésnek és gálavacsorának. A szervezők pénteken vacsoráról, szombaton reggeliről,
ebédről és vacsoráról, vasárnap pedig reggeliről gondoskodnak. 

A sportolók speciális étkezési igényeiket a kapcsolattartóknál jelezhetik, akik ezt 2019. május 24.
napjáig továbbítják a  sportnap2019group@miskolc.birosag.hu e-mail címre.

Az érkezés napján, 2019. július 12. napján 11 órától a helyi és országos népszerűségnek örvendő
Miskolci  GasztroKlaszter  tagjai  kínálnak  finomabbnál  finomabb  „street  food”  jellegű  ételeket,
amelyek saját költségen vásárolhatók meg. 

A verseny teljes tartama alatt a pályákhoz közeli büfében és annak mobilstandjainál a napi energia-
és folyadékpótláshoz szükséges étel és ital kapható szintén önköltséges formában. 

A szervezők a rendezvény során – a készlet erejéig – ásványvizet biztosítanak több helyszínen. 

A sportnapok teljes tartama alatt – beleértve a mérkőzéséket, étkezéseket, szabadidős programokat –
kötelező a megkülönböztető karszalag viselése, az étkezés az étkezési jegyek leadásával történik.

Amennyiben a szervezeti egységek részéről kísérők is részt kívánnak venni a rendezvényen, ezt
önköltséges  alapon  tehetik  meg.  Mivel  szállás  korlátozott  számban  áll  rendelkezésre,  ezért  a
sportolók nevezését követően tudják meghatározni a szervezők azt a keretet, amit a kísérők igénybe
vehetnek.  A  kísérők  szállásigényüket  a  kapcsolattartókon  keresztül  jelezhetik  majd,  melynek
határidejét és a részleteket későbbi időpontban közlik a szervezők. 

A kísérők részére a szervezők az ellátást kizárólag önköltséges alapon tudják biztosítani, amelynek
költségét  egy  későbbi  időpontban  megjelölt  bankszámlára  kell  megfizetni.  Az  egyes  étkezések
költségéről, a jelentkezési határidőről és a részletekről a kapcsolattartók egy későbbi időpontban
fognak értesülni. 

Nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Kollégák figyelmét, hogy a helyszínen fizetésre nincs lehetőség.

A szervezők 2019. július 13. napján családi napot tartanak, melynek keretében a gyermekek játékos
vetélkedőn és egyéb gyerekprogramokon vehetnek részt.

2019. július 1. napján a szervezők az egyetem területén pályabejárást tartanak a szervezeti egységek
kapcsolattartói  részére,  és  ez  alkalommal  kerül  sor  sportáganként  a  csapatok  sorsolására  is.  A
sorsolásra szóló meghívót a szervezők a későbbiekben küldik meg a szervezeti egységeknek. 
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A  sportrendezvény  területét  biztonsági  szolgálat  őrzi.  A  biztonsági  szolgálat  munkatársai  a
karszalaggal nem rendelkező személyeket a sportrendezvény területének elhagyására szólítják fel. 

A szervezők orvosi jelenlétről gondoskodnak, az egészségügyi szolgálat szükség esetén azonnali és
szakszerű orvosi ellátást nyújt, és értesíti a mentőszolgálatot. 

A  szervezők  felkérik  a  Tisztelt  Kollégákat  a  határidők  pontos  betartására,  a  határidőn  túli
jelentkezéseket csak rendkívül indokolt esetben tudják elfogadni. 

Az étkezések pontos  időpontját,  a  rendezvény teljes  időtervét  a  jelen  versenykiírás  mellékletét
képező program tartalmazza, ugyanakkor a rendezők fenntartják a jogot annak megváltoztatására.  

Miskolc, 2019. május 06. 

Szervezők


