
RÉSZLETES JÁTÉKLEÍRÁS  
XVII. Eplényi Vigasságok 2018. augusztus 11. 

 
A hagyományként szervezett programban bárki próbára teheti tudását, ügyességét, erejét. 

Az egyéni és páros versenyszámokban az I-III. helyezettet éremmel, a csapatversenyek I-III. 

helyezettjeit pedig kupákkal jutalmazzuk. A versenyszámok részletes leírása a 

www.epleny.hu honlapról letölthető!  

 
I. Női és férfi kispályás focibajnokság – csapatverseny 
 
Helyszíne: 1. óvoda melletti aszfaltos focipálya (20 x 40 m) – férfi 
  2. füves labdarúgó pálya (20 x 40 m) – női 
Kezdési időpontja: 10 óra  
 
A kispályás focibajnokságon 5+1 fős női és férfi csapatok mérik össze 
tudásukat. A lebonyolítás rendszere (csoportkörös és utána helyosztó, vagy 
mindenki játszik mindenkivel) a jelentkező csapatok számától függ.  
A csoportkörben a pontazonosság esetén először a gólkülönbség, azután a több 
rúgott gól dönt. Ha minden azonos, akkor a helyezést büntető rúgásokkal kell 
eldönteni. A helyosztón döntetlen esetén szintén 5-5 büntetőrúgás következik, ha 
az nem döntene, úgy felváltva kell rúgni a büntetőket, amíg valamelyik párban 
egyik csapat elvéti azt. 
A csapatok legfeljebb 3 fő tartalék játékost is nevezhetnek, vagyis egy csapat 
minimum 6 fő, de legfeljebb 9 főből áll. 
A csapatok nevezését, a lebonyolítási rendszer miatt, 2018. augusztus 3-án 
(péntek) 16 óráig tudjuk elfogadni. Nevezni személyesen a községi 
könyvtárban hétköznap 10-18 óráig, vagy e-mailen az epleny@invitel.hu 
levelezési címen, vagy telefonon a +36 20 3603490 számon lehet. 
 
II. Gyermekek ügyességi versenye – egyéni verseny 

 
Helyszíne: óvoda előtti zöld terület 
Kezdési időpontja: 10 óra 10 perc 
 
Ebben a versenyszámban a 10-16 év közötti diákok versengenek egy 
ügyességi pályán. Az indulási sorrendet sorsolással döntik el. A helyezéseket az 
elért időeredmények határozzák meg. 
 
III. „Bakonyi babgulyás” főzőverseny – páros verseny 

 
Helyszíne: Templomudvar melletti fekete diófák alatti területen 
Kezdési időpontja: 10 óra  
Rendelkezésre álló idő: kb. 3 óra 
 
Ebben a versenyszámban 2-2 fős főzőcsapatok főznek. Az étel elkészítéséhez 
szükséges valamennyi alapanyagot, és kelléket (bogrács, állvány, lánc, fakanál, 
gázpalack és égőfej) a csapatok maguk biztosítják. A szükséges alapanyagokat 
előre elő lehet készíteni (hozzávalók megtisztítása), de a főzést a nyers 
alapanyagokból a helyszínen, a bográcsban kell végrehajtani. (Nem elfogadható 
az, hogy előre elkészített ételt használ a csapat! Az elkészült „versenyművet” egy 
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független bírálóbizottság értékeli oly módon, hogy a kóstolt mintákat 
helyezésszámmal látja el. Az értékelés végén a helyezésszámok összeadásra 
kerülnek. A sorrendet a helyezési számok összege dönti el, ennek megfelelően az 
a csapat nyer, amelyik az összesítésben a legalacsonyabb helyezésszámot éri el. 
 
IV. Kombinációs verseny – egyéni verseny 
 
Helyszíne: a község központja 
Kezdési időpontja: 10 óra 50 perc 
 
A játékra minden 16 év feletti versenyző nevezhet. A versenyzőknek több, 
folyamatosan egymást követő versenyszámban kell tudásukat, gyorsaságukat 
bizonyítani. Az indulási sorrendet sorsolással döntik el. A sorrendet az elért 
időeredmények döntik el. 

 
V. Természetrajzi fejtörő gyermekeknek – egyéni verseny 
 
Helyszíne: Közösségi Ház udvarán lévő rendezvénysátor 
Kezdési időpontja: 11 óra 00 perc 
 
Erre a versenyszámra minden 15 év alatti általános iskolás gyermek 
nevezhet, akiknek a Magyarország természetvilágával, valamint a 
veszprémi és a budapesti állatkertekkel kapcsolatos tesztkérdésekre kell 
választ adniuk. Az elért pontszám dönti el a helyezést.  
 
VI. Fafűrészelő verseny – páros verseny 
 
Helyszíne: Ámos Vendégház melletti zöld terület  
Kezdési időpontja: 11 óra 30 perc 
 
A verseny lebonyolítási rendszere a jelentkezők számától függ. A versenyző 2-2 
fős csapatok kisorsolják, hogy melyik fűrészbakon kell fűrészelniük páros 
kézifűrésszel. A sorsolás után mindegyik csapat (2 fő) elfoglalja helyét a már 
kisorsolt fűrészbakon lévő fa mellett, majd a játékvezető jelére elkezdik azt a 
fűrésszel vágni. Az a csapat jut tovább, illetve nyer (kieséses rendszer esetén a 
végén), amelyik fűrészbakon a meghatározott számú kuglit (karikát) levágta és 
ezt kézfeltartással jelzi. Ehhez a versenyszámhoz a közel azon vastagságú fát, a 
bakot a szervezők biztosítják, de a páros kézifűrészt a versenyzőknek kell 
magukkal hozniuk.  
 
VII. Felnőttek ügyességi versenye – páros verseny 
 
Helyszíne: Ámos Vendégház melletti zöld terület 
Kezdési időpontja: 12 óra 05 perc 
 
Az ügyességi versenyben csapatonként 2-2 fő felnőtt vesz részt, akiknek 
nemcsak gyorsnak, hanem ügyesnek is kell lennie. A verseny az indulási sorrend 
sorsolásával kezdődik, amelynek megfelelően kezdik a csapatok a játékot. A 
csapat tagjai egyszerre vesznek részt az ügyességi feladat (pl. páros síelés) 
teljesítésében. A sorrendet az időeredmény dönti el. 
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VIII. Erősemberek versenye – egyéni verseny 
 
Helyszíne: Ámos Vendégház melletti zöld terület 
Kezdési időpontja: 12 óra 45 perc 
 
Az erősemberek versenyében minden felnőtt erősember nevezhet, akiknek 
nehéz terhet kell emelni, cipelni a kijelölt pályán. A verseny az indulási sorrend 
sorsolásával kezdődik. A verseny sorrendjét az időeredmény határozza meg.  
 
IX. "Létrafutás" – páros verseny 

 
Helyszíne: Az aszfaltos kispálya mögötti erdős terület 
Kezdési időpontja: 13 óra 30 perc 
 
Erre a versenyszámra 2-2 fős csapatok nevezhetnek, akiknek az előre 
megépített akadálypályán kell végigvinniük egy létrát. A verseny az indulási 
sorrend sorsolásával kezdődik, amelynek megfelelően kezdik a csapatok a játékot. 
A két versenyzőnek időre kell a létrát végigvinnie az akadálypályán, melyet karók 
jelölnek. Az akadálypályát jelölő karók kidöntése, érintése esetén büntetőpontot 
számolunk fel, ami 5 másodperc/karó. Az a csapat győz, amelyik az esetleges 
büntetőpontok beszámítása után a legrövidebb idő alatt viszi ki a létrát az 
útvesztőből. A helyezési sorrendet az időeredmény határozza meg. 

 
X. Csapaterőpróba 
 
Helyszíne: vasúti alagút mellett 
Kezdési időpontja: 14 óra 30 perc 
 
Ebben a záró versenyszámban, amely az indulási sorrend sorsolásával kezdődik, 
18 fős (de minimum 14 fős) csapatok versenghetnek. A feladat egy súlyos 
jármű (lovasszán) célba juttatása kézi erővel. Az a csapat nyer, amelyik a 
legrövidebb idő alatt juttatja át teljes terjedelmében a „járművet” az aszfaltra 
festett vonalon.  
 
NEVEZÉSEK: 
Minden versenyszámra a tervezett kezdési időpontot megelőző 10-dik percig lehet 
nevezni, kivétel a kispályás labdarúgást, ahol 2018. augusztus 3-án (péntek) 16 
óráig kell nevezni. 
 
Általános szabály: 
Mindenki saját felelősségére –, az egyes játékokra vonatkozó korhatárok 
figyelembevételével – bármelyik versenyszámra nevezhet és versenyezhet. 
Azonban ugyanazon versenyszámon belül egy fő csak egy csapatban (vagy 
csapattárssal) szerepelhet. 

 
 
 Eplény, 2018. július 4. 
       Versenyszervezők 


