I. ZIRCI JEGES JÁTÉKOK
RÁKÓCZI TÉRI KORCSOLYAPÁLYA,
2017. FEBRUÁR 11-12.
Február 11. (szombat), 10.00
 JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI VERSENY
Egyéni és csapat kategóriában! A versenyzők egymás és a stopper ellen küzdenek a jégen kialakított akadálypályán. Az időeredmények
alapján dől el a helyezések sorsa. A csapatversenyben 4 fős csapatok jelentkezését várjuk, akik kézérintéssel váltják egymást. Nem és
életkor szerinti bontás nincsen a versenyszámban, a csapatokat is alkothatják fiúk, lányok, férfiak, nők vegyesen. Az első három
helyezett díjazásban részesül, minden résztvevő elismerő oklevelet kap.

 „ÜLDÖZŐVERSENY”
Ez a versenyszám már egy kicsit komolyabb technikai tudást igényel. A két versenyző a pálya két ellentétes oldaláról indul. A cél
minél rövidebb idő alatt teljesíteni a távot, vagy utolérni a másikat. Ha az egyik versenyző beéri társát, akkor ő a nyertes, függetlenül
attól, hogy a táv mekkora részét teljesítették már. A versenyzőknek 5 kört kell teljesíteniük. A résztvevőket párokba sorsoljuk, és
ezt követően egyenes kieséses rendszerben folyik a versengés a döntő futamig, illetve a harmadik helyért is indítunk egy futamot. Az
I-III. helyezett díjazásban részesül, minden résztvevő elismerő oklevelet kap.

Február 12. (vasárnap), 10.00
HOKI-BAJNOKSÁG
3 fős csapatok jelentkezését várjuk! A játékidő és a lebonyolítási rend a résztvevő csapatok számának függvényében kerül
megállapításra, az alapvető szabályokat a játékvezető ismerteti a helyszínen. A játékszer mellett a szervezők ütőt és a csapatokat
megkülönböztető jelző trikót biztosítanak, az egyéb felszerelésről a csapatoknak kell gondoskodniuk. Sisak, kesztyű, könyök- és
térdvédő viselése ajánlott! Az I-III. helyezett díjazásban részesül.

Nevezés:
Az ügyességi versenyekre előzetesen is lehet jelentkezni a korcsolyapályánál, annak nyitvatartási idejében. Vagy a verseny napján 9.00
és 10.00 óra között. A hoki-bajnokságra csak előzetes nevezést fogadunk el, melynek határideje: február 8. (szerda). A regisztráció
során kérünk megadni egy csapatnevet és egy telefonos elérhetőséget. Az ügyességi versenyen a váltócsapatoknak szintén meg kell
adniuk egy fantázianevet a jelentkezés során. A versenyre a nevezési díj 500 Ft/fő, mely az egész napos pályahasználatra is
feljogosít. A korcsolyabérlés szintén 500 Ft/fő.
Figyelem! A korcsolyapályát ezen a két napon 10.00 órától a verseny számára tartjuk fenn. A rendezvényt követően a pálya újra nyitva áll a
lakosság számára. A verseny időtartama egyelőre nem ismert, a résztvevők számától függ.
A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a programot a játék, az egymás közötti egészséges versenyzés
jegyében hívtuk életre, ezért kérünk minden résztvevőt, hogy ennek szellemében lépjen jégre!
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