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Kapják: Az Elnökség tagjai, Rögbi Klubok, iskolai rögbi Oktatók. 

 

Tisztelt Sporttársak! 

 

1. Az Elnökség még nem véglegesítette a 2004 évi költségvetés tervezetet. Ennek 

részeként az iskolai rögbi oktatók havi tiszteletdíjának mértéke is a soron 

következő áprilisi Elnökségi ülésen kerül meghatározásra. 

2. 2004 évben valamennyi rögbi játékos részére szükséges kiállítani az ún.  

„VERSENYENGEDÉLY KÉRŐLAP”-ot,  

melyet mellékelten megküldünk.  

A versenyengedély kártyák ára 800 Ft/fő.  

A kérőlapot a klubok felnőtt, junior, kadett csapatairól, az iskolai csoportok 

mindegyikéről, (mini, kölyök, kadett, junior, egyetemi) ki kell állítani.  

A   Szövetségbe történő benyújtás határideje 2004. április 30. 

3. A kibocsátott 2004. I. félévi versenynaptárhoz képest az alábbi módosítások 

történtek;  

--   Az első iskolai rögbi torna 2004. április 18.-án 10 – 17 óráig lesz,  

Helyszín: Kecskemét, Széktói Stadion Csabai Géza krt.1.  

– A Diákolimpia Országos Döntője 2004. május 22.-én kerül 

megrendezésre.      

Helyszín: Székesfehérvár, KÖFÉM Sporttelep, Verseci út. 1.  

– A felnőtt 15-ös válogatott EB selejtező mérkőzése Szerbia-Montenegro  

ellen  
2004. április 10.-én 16,30 órakor Szabadkán, a Stadium FC BACKA sp 

Stadionban kerül lejátszásra.  

Valamennyi érdeklődő szurkolót ez úton szeretettel meghívunk és várunk.  

– A Budapesti Nemzetközi Sevens Rögbi Torna a Sport Sziget Fesztivál  

keretében, 2004. június 12-13.-án kerül megrendezésre, Budapesten a   

Népstadionban. 

4. Külön az iskolai rögbi oktatók figyelmébe!  
– Az iskolai csapatok nevezését az első iskolai rögbi tornára  

2004. március 31.-ig 

kérem a Szövetségbe eljuttatni. A nevezés tartalmazza a csapat 

KOROSZTÁLY 

Névsor 

adatait.  

A határidőig be nem érkezett csapatok nevezését és indulását a tornán 

nem tudjuk elfogadni. A Szövetség nagyon feszített költségvetéssel 

dolgozik ez évben. A torna előkészítéséhez (pálya, öltözők, étkezés, 

tiszteletdíjak stb.) elengedhetetlen a nevezések időben történő beérkezése. 

– A 2004. I. félévi iskolai oktatói tiszteletdíjak 2004. május 22.-én, a Diák 

OB-n kerülnek kifizetésre (öt és fél hónap, június fél hó).  

 

 



 

 

– A kifizetés feltételei:  

 a Versenyengedély kérőlapok határidőre, 2004. április 30. történő 

benyújtása.  

 a két tavaszi (ápr. 18. máj. 22.) tornán való hiánytalan, (valamennyi  

csapat) megjelenése.  

5. A Bajnokság tavaszi fordulóinak lejátszásával, esetleges módosításával 

kapcsolatosan minden esetben kérem az Elnökség által megbízott 

VERSENYBIZOTTSÁG-hoz 

fordulni szíveskedjetek.  

Elnöke:  Stiglmayer Gábor  

tel. és fax 06-33-312-247  

e-mail. stiglmayer@vnet.hu  

mobil. 06-20-249-5022  

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és a segítségeteket, hogy a feszített 

tavaszi idényt sikeresen és zökkenőmentesen lebonyolíthassuk. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Ispánné Ria 

főtitkár 

 

 

 

Ui: A 2003 évi Rendes Beszámoló Közgyűlés várható időpontja május 28. péntek 16   

      óra. 

 

 

Budapest, 2004-03-24. 
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