
XVII. Ruzsai 
Focibajnokság 

2018. július 14.  

 

Vége a szezonnak, vagy a VB 
meghozta a kedved egy kis 
játékhoz? Válasszátok ki a 

Nektek megfelelo kategóriát 
és nevezzetek nyári 
focibajnokságunkra!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A bajnokság  
Helye: Ruzsai sportpálya (6786 Ruzsa, Üllési út 2.) 
Kezdete, gyülekező: 12:30 és 13:00 között.  
Sorsolás: 13:00 órakor! 
 

Nevezni két kategóriában lehet 5+1 fővel (+cserejátékosok, maximum 10 fő)  
I. kategória (korlátlan számú igazolt játékos) 
II. kategória („Hobbi” kategória amatőröknek”) - legalább 1 női, vagy 14 éven aluli gyermek 
játékban, igazolt játékos ebben a kategóriában NEM LÉPHET PÁLYÁRA (Igazolt játékosnak 
minősül az a 16. életévét betöltött férfi, vagy női játékos, aki az elmúlt fél évben bármilyen 
osztályban igazolással rendelkezett!)  
 

Nevezési feltételek: 
- Nevezési lap határidőben történő leadása a nevezési feltételeknek megfelelően! 
- A nevezési díj: 3.000,-Ft/csapat befizetése! (a befizetés a bajnokság napján, a sorsolást 
megelőzően történik!) 
- A bajnokság lebonyolítására vonatkozó szabályzat (letölthető: www.ruzsa.hu) 
megismerése és elfogadása! A szabályzat a nevezési lap leadásával elfogadottnak 
minősül!  

BUBORÉKFOCI 
Az idei évben a nevezési díj megfizetésével díjmentesen 

kipróbálhatjátok a focit „kicsit másképp”, buborékba zárva  Erre 
a csapatok mellett a szurkolóknak is lehetőséget biztosítunk!  

Nevezni csak az előre leadott jelentkezési lappal lehet 2018. 
július 12-én 16 óráig.  
Az előzetes pályabeosztás és sorsolás miatt a helyszínen 
nevezést elfogadni NEM tudunk!  

Nevezhetsz: 
 Személyesen a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban minden munkanap 8 órától 16 

óráig Fődi Anitánál; 
 Postán a kitöltött nevezési lap megküldésével: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. – Fődi 

Anita. 
 E-mail formájában a nevezési lap elektronikus úton történő megküldésével az 

anifodi@gmail. com e-mail címre! 
 

További információ és letölthető dokumentumok (nevezési lap, szabályzat, meghívó) 
www.ruzsa.hu honlapon és az Esemény Facebook oldalán: „XVII. Ruzsai Focibajnokság”)!  
Kérdéseiddel kereshetsz személyesen, e-mailben (anifodi@gmail.com), vagy telefonon (+36-30 405-0758)! 

A focibajnokság időtartama alatt a pálya mellett büfé- és zeneszolgáltatás, az 
eredményhirdetés után pedig bulival várunk benneteket! Mindenkinek jó versenyzést és 

szurkolást kívánunk!  


