
Budapesti Röplabda Szövetség 
1053 Budapest, V. Curia u. 3.                                                     érkezett:_________________ 
nevezesek@brsz.hu 
Budapest                                                                                      befizetés: ________________ 
 

MIX BAJNOKSÁG  
N E V E Z É S I   L A P   a 2016/2017. bajnoki idényre 

 
 
A sportszervezet neve, vagy a 
     jogokat gyakorló szervezet: ________________________________________________________________ 
 
A csapat neve a bajnokságban: ________________________________________________________________ 
 
 
A csapat értesítési adatai:                      e-mail: ____________________________________________________ 
 
név: ______________________________________ telefon: ________________________________________ 
 
ir. szám: _____ _______________________, ________________________________ u. _________________. 
 
A csapat képviseletére jogosult személy: ________________________________________________________ 
 
Pályaválasztóként, mérkőzéseinek helyszíne: 
 
         ___________________, ____________________________________________ u. __________________ 
 
Számlátási név:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Számlázási cím:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Pályaválasztóként, mérkőzéseinek időpontja: 
                                           (A kezdési időpont feltüntetése és a pálya meddig vehető igénybe.) 
 
      hétfő: ____.____-kor,   ____.____-ig,                      péntek: ____.____-kor,  ____.____-ig, 
 
       kedd: ____.____-kor,  ____.____-ig,                     szombat: ____.____-kor, ____.____-ig, 
 
     szerda: ____.____-kor,  ____.____-ig,                   vasárnap: ____.____-kor,  ____.____-ig. 
 
csütörtök: ____.____-kor,  ____.____-ig, 
 
                      Edző neve: _______________________________ tel: ____________________ 
 
                               címe: _______________________________________________________ 
 
Csatolt mellékletek: 
1. számú: „Nyilatkozat” a köztartozás nemlegességéről   VAN 
2. számú: „Adatlap” a tagnyilvántartáshoz szükséges adatokról  VAN 
3. számú: „Bejelentések” a kérésekről, egyeztetésekről   VAN NINCS 
4. számú: „Leiratkozás” legfeljebb két játékvezetőt érintően  VAN NINCS 
A csapat e-mail címének és a képviselő telefonszámának a BRSz honlapján (www.brsz.hu) történő megjelenéséhez
   HOZZÁJÁRULOK NEM JÁRULOK HOZZÁ 
 
Alulírott kijelentem, hogy a csapat a bajnoki versenykiírás feltételeit ismeri, azokat elfogadja. 
 
____________________, 2016. ____________________ ___. 
 
                                                                  P. H. 
                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                                  /felelős vezető/ 
 



B E J E L E N T É S E K 
 

a 2016/2017. évi Budapest Mix Bajnokság nevezési lapjához (1.sz. melléklet) 
 
 
A sportszervezet neve, vagy a 
     jogokat gyakorló szervezet: __________________________________________________ 
 
A csapat neve a bajnokságban: __________________________________________________ 
 
 
 
Oka:                 KÉRÉS – EGYEZTETÉS – ELFOGLALTSÁG               bejelentése. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________, 2016. ____________________ ___. 
 
                                                                    P. H. 
 
                                                                                                 ___________________________ 
                                                                                                                  /felelős  vezető/ 

 
 



L E I R A T K O Z Á S 
 

a 2016/2017. évi Budapest Mix Bajnokság nevezési lapjához (2.sz. melléklet) 
 
A sportszervezet neve, vagy a 
     jogokat gyakorló szervezet: __________________________________________________ 
 
A csapat neve a bajnokságban: __________________________________________________ 
 
 
 
A  Budapest Mix Bajnokság 2016/2017. évi versenykiírásainak XI. fejezet 3. pontja kimondja: 
 Valamennyi csapat írásban rögzítetten, két játékvezetőre vonatkozóan kérheti, hogy az adott 

bajnoki idényben csapatuk mérkőzésén ne kapjon küldést. A „Leiratkozás”, a nevezési lap 
4. számú melléklete. A BRSz JB a ligaértekezletig bejelentett kérelmeket a bajnokság 
kezdetétől veszi figyelembe. Ezt követően, a január 31-ig pótolt, megváltoztatott, 
kiegészített kérelmek február 1-től válnak érvényessé. 

 
A 2015/2016. bajnoki idényben működő játékvezetők listája megtalálható a BRSz honlapján, a 
„Játékvezetők” menő pont alatt. 
 
 
Ennek alapján, a bajnokság során kérem 
 
                                       ________________________________________ 
 
                                       ________________________________________ 
 
                                                     játékvezető(-k) küldésének mellőzését a csapat mérkőzésein.                                                 
 
 
 
___________________, 2016. ____________________ ___. 
 
                                                                    P. H. 
 
                                                                                                 ___________________________ 


