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Cégek Viadala  
2023.  

Szervezők:  

• Sopron Városi Szabadidősport Szövetség  

• Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Sportfelügyeleti Csoport 

A verseny célja:  

A Sopronban és környékén bejegyzett cégek, vállalkozások és szervezetek közötti 

sportbaráti kapcsolatok ápolása, a közösségi összetartozás erősítése, valamint a sport 

és az egészséges életmód népszerűsítése.  

Időpont:  

2023. június 24. (szombat) 

Versenyközpont:  

Soproni Városi Stadion (9400 Sopron, Káposztás u. 4.)  

Nevezési határidő: 

2023. május 19. (péntek) 13:00-ig 

Nevezés módja:  

A nevezés az adott cég, vállalkozás, szervezet elnöke/vezetője által aláírt, erre a célra 

készített nevezési lap az alábbi címre történő megküldésével és a nevezési díj 

befizetésével válik érvényessé.  

 Nevezési lap leadható személyesen (9400 Sopron, Fő tér 1. 2. emelet), beküldhető 

postán, (Sopron Városi Szabadidősport Szövetség – 9400 Sopron, Pf.: 44.) vagy 

elektronikus úton (szabadidosport@svszsz.hu).  

  

mailto:szabadidosport@svszsz.hu
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Verseny résztvevői:  

Sopronban és környékén bejegyzett cégek, vállalkozások és szervezetek csapatai.   

A résztvevők csapatukat a saját dolgozóikból állítják össze. Lehetőség van 

vendégjátékos szerepeltetésére a versenyen. (I. kategóriában maximum 2 fő, II. 

kategóriában maximum 3 fő.)  

Maximum 16-16 csapat nevezését fogadjuk el kategóriánként. 

Egy cég/vállalkozás/szervezet nevezhet mindkét kategóriában. 

Játékoslista:  

A csapatoknak 2023. május 19-ig (péntek) van lehetőségük megküldeni a 

kitöltött játékoslistát, amelyet a cég/vállalkozás/szervezet cégszerű aláírásával 

láttak el.  

Kategóriák:  

I. kategória: 9 fős csapatok (6 férfi, min. 3 nő)  

A férfiakat nők is helyettesíthetik. 

 Versenyszámok:  

1. Városismereti vetélkedő – 9 fő (a csapat összes tagja) 

2. Mini foci – 3 fő (3 férfi) 

3. Bowling – 2 fő (1 nő, 1 férfi)  

4. Erdei 5tusa – 4 fő (2 nő, 2 férfi) 

5. Traktorhúzás – 9 fő (a csapat összes tagja) 

II. kategória: 15 fős csapatok (8 férfi, min. 7 nő) 

A férfiakat nők is helyettesíthetik. 

Versenyszámok:  

1. Városismereti vetélkedő – 15 fő (a csapat összes tagja) 

2. Mini foci – 3 fő (3 férfi) 

3. Teke – 2 fő (1 nő, 1 férfi) 

4. Erdei 5tusa – 4 fő (2 nő, 2 férfi) 

5. Kosárlabda – 3 fő (2 nő, 1 férfi)  

6. Vízi 5tusa – 3 fő (2 nő, 1 férfi)  

7. Traktorhúzás – 15 fő (a csapat összes tagja)  
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A verseny megkezdését követően a versenyszámoknál személyek cseréjére nincs lehetőség. 

Az Erdei 5tusa, és Úszás 5tusa versenyszámok helyszínére a játékosok kijutását a szervezők 

biztosítják.  

Helyezések eldöntése:  

A végső sorrend eldöntése az egyes versenyszámok helyezési számainak összesített 

eredménye alapján történik.  

Holtverseny esetén az a győztes, aki több versenyszámban ért el jobb helyezést. Ha 

ez nem dönti el a holtversenyt, akkor az a győztes, aki a versenyszámok közül 

valamelyikben a legjobb helyezést érte el. Ha ez sem dönt, akkor meg kell nézni a 

második legjobb helyezést, és így tovább. 

Díjazás:  

A versenyszámok 1-3. helyezettjei érmet és oklevelet kapnak, kivéve a Városismereti 

vetélkedőn és a Traktorhúzás versenyszámnál, ahol az első három csapat serleg 

díjazásban részesül.  

Az összetett verseny első három helyezettje kategóriánként serleget és oklevelet kap, 

valamint a két kategória első helyezettje hazaviheti a Vándorserleget.  

 

Öltöző/ tusoló/ WC: 

A versenyközpontban öltöző/WC/tusoló használati lehetőség áll a sportolók 

rendelkezésére.  

Étkezés: 

Hidegcsomag délben (szendvics, ásványvíz)  

A rendezvény ideje alatt a versenyközpontban büfé üzemel.  
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Tervezett időrend:  

Időpont Esemény Helyszín 

09:00 Technikai értekezlet a csapatvezetők részére 

Sopron MJV Polgármesteri 

Hivatal – Nagyterem (9400 

Sopron, Fő tér 1.) 

9:30 Ünnepélyes megnyitó Sopron, Fő tér 

10:00 Városismereti vetélkedő Sopron belvárosa 

13:00 Érkezés a versenyközpontba Sopron Városi Stadion 

14:00-

17:00 

Versenyek 

(Mini Foci, Bowling, Teke, Erdei 5tusa, 

Kosárlabda, Vizi 5tusa) 

A versenykiírásban szereplő 

helyszíneken 

17:30 Traktorhúzás Sopron Városi Stadion 

19:00 Eredményhirdetés Sopron Városi Stadion 

13:00 órától kiegészítő programok. 
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Versenyszámok lebonyolítása: 

A versenyszámok lebonyolítása a versenykiírás szerint előre megállapított 

ütemtervnek megfelelően történik.  

 Versenyszámok:  

• Városismereti vetélkedő: Sopronnal kapcsolatos kvíz és ügyességi feladatok 

az egész csapat számára a belváros több pontján.  

o Helyszíne: Sopron belváros 

o Időpontja: 10:00 – 13:00  

o A városismereti vetélkedő mindkét kategóriában szerepel. Az I. 

kategóriában 9 fővel, a II. kategóriában 15 fővel.  

 

• Mini foci:  

o Helyszíne: Városi Stadion (9400 Sopron, Káposztás u 4.), füves 

edzőpálya 

o Időpontja: 14:00 - 17:00 

o A versenyszám mindkét kategóriában szerepel.  

o Csapatösszetétel: 3 férfi 

o Pályaméret: 10m x 20m 

o Kapu méret: 1m x 2m 

o Pálya talaja: fű 

 

• Bowling:  

o Helyszíne: All Star Bowling (9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.) 

o Időpontja: 14:00 – 17:00  

o Csapatösszetétel: 1 nő, 1 férfi 

o A versenyszám csak az I. kategóriában szerepel.  

o Minimum 2x10 dobás/fő. 
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• Teke:  

o Helyszíne: Elektromos tekepálya (9400 Sopron, Vitnyédi utca) 

o Időpontja: 14:00 – 17:00  

o Csapatösszetétel: 1 nő, 1 férfi 

o A versenyszám csak a II. kategóriában szerepel.  

o Minimum 2x10 teli dobás/fő. 

 

• Erdei 5tusa: 

 

o Helyszíne: Sopron, Erdő Háza (9400 Sopron, Récényi út)  

o Időpontja: 14:00 - 17:00  

o Csapatösszetétel: 2 nő, 2 férfi 

o A versenyszám mindkét kategóriában szerepel.  

o 5 db ügyességi feladat.  

o Kijutás a versenyhelyszínre: A buszok a Városi Stadion parkolójából 

indulnak. A pontos menetrend a részletes programtervvel kerül 

kiküldésre.  

 

• Kosárlabda:  

o Helyszíne: Városi Stadion (9400 Sopron, Káposztás u. 4.) betonos 

pálya 

o Időpontja: 14:00 - 17:00  

o Csapatösszetétel: 2 nő, 1 férfi 

o A versenyszám csak a II. kategóriában szerepel.  

o Pályaméret: 15m x 14m (félpálya)  
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• Vízi 5tusa:  

o Helyszíne: Lőver Uszoda (9400 Sopron, Lőver krt. 82.) 25 m-es 

medence 

o Időpontja: 14:00 – 17:00  

o Csapatösszetétel: 2 nő, 1 férfi 

o A versenyszám csak a II. kategóriában szerepel.  

o 5 db vízi ügyességi feladat. 

o Kijutás a versenyhelyszínre: A buszok a Városi Stadion parkolójából 

indulnak. A pontos menetrend a részletes programtervvel kerül 

kiküldésre.  

 

• Traktorhúzás:  

o Helyszíne: Városi Stadion (9400 Sopron, Káposztás u. 4.)  

o Időpontja: 17:30-tól  

o Csapatösszetétel: A csapat minden tagja. (9 vagy 15 fő) 

o A versenyszám mind a két kategóriában szerepel.  

o A csapatoknak időre, meghatározott távolságon kell elhúzniuk egy 

traktort.  
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Díjfizetés módja: készpénz vagy átutalás, amely összegről egyéb sportszolgáltatás (9319) 

címen számlát állítunk ki.   

Készpénzben az alábbi időpontok valamelyikén van lehetőség fizetni, a Sopron 

Városi Szabadidősport Szövetség irodájában (9400 Sopron, Fő tér 1. 2. emelet). 

Hétfő: 08:00-15:30 

Kedd: 08:00-15:30 

Szerda: 08:00-15:30 

Csütörtök: 08:00-15:30 

Péntek: 08:00-13:00 

Átutalás:  

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 

59500351-11068329-00000000 

IBAN: HU79-5950-0351-1106-8329-0000-0000 

SWIFT kód: TAKBHUHBXXX 

 

Közleményben kérjük feltüntetni a nevezési lapon megadott csapatnevet.  

Nevezési díj: I. kategória: 100.000 Ft/csapat 

 II. kategória: 150.000 Ft/csapat 

 

A nevezési határidő után a nevezés lemondása esetén a nevezési díj visszatérítésére nincs 

lehetőség. 

A résztvevő csapatok nevezési díja az alábbiakat tartalmazzák:  

▪ részvétel a versenyeken, 

▪ játékvezetők,  

▪ hidegcsomag, 

▪ egészségügyi szolgálat minden helyszínen, 

▪ interneten közzétett fotók, 

▪ szükséges belépőjegyek a csapattagok részére, 

▪ díjazás, 

▪ cégek számára reklámtevékenység a versenyközpontban. 
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Kontakt személyek:  

 Kósa István – Sopron Városi Szabadidősport Szövetség elnöke: szabadidosport@svszsz.hu 

Szabó Bálint – Sopron MJV Polgármesteri Hivatal – Sportfelügyeleti Csoport 

csoportvezetője: +36 99/515 484 

Kovács Vivien – Sopron MJV Polgármesteri Hivatal – Sportfelügyeleti Csoport 

sportszervező: +36/99 515 486  

Általános tudnivalók: 

• Kérjük a cégeket, hogy biztosítsák csapatuk egységes megjelenését (póló, mez, melyen 

lehetőség szerint a cég logója is szerepel) a megnyitón, valamint a sportversenyek ideje 

alatt!  

• Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a versenyen, az esetlegesen előforduló 

balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal.   

• A verseny időtartama alatt minden helyszínen szakképzett egészségügyi ellátás biztosított. 

Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten ügyelni saját, és a többi résztvevő testi épségére, 

ha szükséges, segítenie az esetleg balesetet szenvedett sporttársának. 

• A rendezők nem vállalnak felelősséget a versenyhelyszíneken hagyott értéktárgyakért!  

• A rendezvényről fotók és videók készülnek, amit a Szövetség megjeleníthet a honlapján, 

Facebook oldalán, kiadványaiban és szabadon felhasználhat reklám tevékenységeihez. 

• A fotókon és videókon szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.  

• A nevezési lap kitöltésével és aláírásával a csapat elfogadja a versenykiírás és a 

versenyszabályzat feltételeit. 

• Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervezők 

előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. 

• A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.  

  


