Dr. Müller György emlékverseny versenykiírása
2016
A verseny célja: Megemlékezés a Pénzügyőr SE Asztalitenisz Szakosztályának
alapítójáról Dr. Müller Györgyről és versenyzési lehetőség biztosítása a budapesti
bajnoki osztályok játékosai számára.
A verseny rendezője: A Budapesti Asztalitenisz Szövetség és a Pénzügyőr
Sportegyesület Dr. Müller György Asztalitenisz Szakosztálya
Versenybíróság: Főbíró: Szabó II. László
A verseny helye és időpontja: Budapest X. Szállás u. 5. Pénzügyőr SE játékterme.
2016. április 02. szombat 9.30 óra
a Budapest II. osztály versenyzői részére
2016. április 03. vasárnap 9.30 óra
a Budapest I/C osztály versenyzői részére
2016. április 09. szombat 9.30 óra
a Budapest I/B osztály versenyzői részére
2016. április 10. vasárnap 9.30 óra
a Budapest I/A osztály versenyzői részére
A verseny résztvevői: A versenykiírásban aznapra megadott, továbbá az összes
alacsonyabb bajnoki osztályban igazolt játékos (BPATSZ 2015-2016. évi
csapatbajnokság).
A megyei bajnokságokban szereplő játékosok is nevezhetnek:
o a Megyei „B” osztályban szereplők valamennyi kategóriába, míg
o a Megyei „A” osztályban szereplők a BP I/B és BP I/A osztályok részére kiírt
versenyekre.
Érvényes sportorvosi /egyesületen kívülieknek háziorvosi/ igazolás szükséges.
A lebonyolítás rendje:
- A verseny 5 db TIBHAR asztalon, Double Happines*** (celluloid) labdákkal
kerül lebonyolításra.
- A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben (csoportos körmérkőzés és
egyenes kieséses főtábla alkalmazásával (Amennyiben az indulók létszáma
lehetővé teszi, a főtáblára nem kerülők részére két nyert játszmás
vigaszversenyt rendezünk.)
Díjazás: A verseny győztese névre szóló emlékérmet kap. Neve és egyesülete felkerül
a verseny vándorserlegére. A II-VIII. helyezettek érem díjazásban
részesülnek.

Nevezés:
Előzetes nevezés: szlaciedit@gmail.com e-mail címre. (Az előzetes nevezést
visszaigazoljuk.) Nevezést csak a versenykiírás mellékleteként megadott excel
formátumú formanyomtatványon fogadunk el. Az előzetes nevezés határideje:
 BP II. és BP I/C osztály
2016. március 31. (csütörtök)
 BP I/B és BP I/A osztály
2016. április 07. (csütörtök)
Jelentkezés (előzetesen nevezetteknek) és helyszíni nevezés: a verseny megkezdése
előtt, de legkésőbb 9.00 óráig.
Nevezési díj:

BP CSB-ben szereplők
Megyei, kerületi, egyesületen kívüliek

Előzetes nevezés esetén Helyszíni nevezés
/Ft/
/Ft/
300
500
500
700

Egyebek: Egyebekben a MOATSZ versenyszabályai érvényesek.

Budapest. 2016. 03. 10.
Rendezőség

