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Ezúton tájékoztatlak az

megtarott tjlésén hozott
e}nökség L99L. szeptember ]-án
határozatairól:

I. Jóváhagytul< a Ma§yar Rögbj. Szövetség Igazolási- és Át-

igazolási Szabát yzatát.. /Ezt a c5apatokhcrz eLjuttattuk.
kérjül<, hogy a szabályzat szerint járjatok el a bajnok-
5át] előtt. /

2. Jóváhagytuk a tiögbi 14agyar llemzeti Bajnol<sóg L99Ll92.
évi kiírásót az I. és 11. osztályban.
/t,leLlékelterT megkü Id jük/ .

FeIhívom szíves figyelmeteket, hogy a sportpólyákat a baj-
nokság rnegkezdése elótt hitelesíteni keIl. A hiteIesítést
a-z eIrrökség tag jai végzik. 1,1inden csapat részére évi egy_

szeri alkalommal a hitelesítés díjtalan. Amennyiben azon-

ban rnásik pályára költözik a c5apat, az új hitelesítésért
felnerüló költség /utiköltség/ a pálya hitelesítést kéró

c5apatot terheli.

Ezúton tájél(oztatlal<, hogy az elmúlt közgyűlésen elhang-
zottaktól eltéróen nem sikerüIt ré5zr,lunt<aicJős titkárt al-
kalmazni, ezért a 5züvetség ügyeit un. szövetségi napon 1e-

het szentélyesen intózni. A szövetségi nap ntinden hóten

szerclán, l5_1t] óra ktjzótt. Ez idópontban a Szövetség iro_
ddjában /guaapest, 1II., Árpádfejeclelem u. 53/a. I. 3,/
az elnökség va lamelyik taij ja ta rtózkorJik és a c5apat ügye-

it ez idó alatt lehet személyesen intézni.

A Szövetség irodája: L036.Budape5t, Árpádfe.iedelern u. 53/a,

Telef an/ Telef ax:

A telefonon- üzenetet 1ehet hagyni naponta 8 9 00-16,00 óráig,

T



-,2

Felhívorn szíves fi9yelniedet a mérl<őzés t;setleg;es halasz-
tására vonatkozóan. Ezt a méri<őzés elótt I0 nappal az el-
lenféInel< és a 5zövetségnek írásban keIl oejeIerrteni.

i"lel}ékelten rnegküldöm az L99L. 3zepternber l-i l<özgyúIés
jegyzókönyvét, szíves tájókoztatás cé1.1ábóI.

Kérlek, hogy a mellékelt "Adatlap"-ot kitölteni és posta-
forduItával részünkre eIjuttatni szíveskedjn hogy ezeket
összesítve minden csapat részéte eljuttathassunk.

1,4int azL a közgyűlésen közöJ_tük, a Spcrrtban rendszetes tá-
jékoztatást acjunk a rögbíról. Ehhe7 azonban 5zül<séges, hogy

minden vasárnap ]_ü,00 óráig a mérl<ózésekróI a7 eredtltényt
Papp István részére telefonon bediktárjátoR./li2-4L59/
A pályaválasztó feladata.
Sa jnos az elsó kupaf orcjulórT ezt a c5apatol< e 1mulasztották,
ezétt neni jelenhettek nleg 

'tel jeskörűen az ereclrnények.

A vasárnap este ]_B,00 óra után beérkezeti adatokat a l,,leni-

zeti Sport már neín tud ja iogaon1.

Felhívon a csapat figyelrnét, hogy minden mérl<ózésre vala-
mennyi játékos .iátékengedéLyét /I<ek í<önyvét/ el kell vinni.
A kék könyv ésorvosi igazolás nélkül a ]átékos neín vehet

részt a mérkózésen. Atnennyiben a niéf l<ózésetr a .iátékos .iá-
tékengedély néIkül játszil<, az eInökség fcayelnri eIjárás
keretében a tttérkózós ereoményét törIi.

válaszotokat várva ücjvözlettel:

Hab

Budapest, 199l. szeptember 2ü.
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ADATLAP

Csapat ponto5 neve:

A csapat vBzetöje:
Név:
Lakcím / itányítószán/ z

Telefon: munkahely:
1akás:

Technikai vezetó:
l',lév:

Lakcírn / trányítószán/ z

Te]_ef on: munkaheIy l

1akás:

pálya cínie:
telefonszámaz

címe:
postacím, irányítószám:

Kérem megnevezni a

belül a szavazásra
pat teljes joggal

csapat által választott
jogosult küIdött nuubt,

meg[:ízott képviseló jének

kljIdöttek, ezen
valamint a c5a-
nevét.


