Az Asztalitenisz Egyetem Youth Ping Pong Series célja az utánpótlás korú játékosok
részére folyamatos játék- és versenylehetőség biztosítása, tehetségek felfedezése,
illetve a legfiatalabb gyerekekkel a sportág megszerettetése.
2015. október 11. vasárnap
1. Verseny ideje
(Information on the ITTF Junior Elite Camp on 5th to 7th February is issued separately)
2. Szervező
Asztalitenisz Egyetem SE
1086 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: joopont@gmail.com
3. Verseny lebonyolító

Bencsik Gergely
Tel: +36 70 333 5650
E-mail: youthpingpongseries@gmail.com

4. Helyszín

5. Versenyszámok
és kezdési idejük

Asztalitenisz Egyetem SE
1086 Budapest, Elnök utca 1.
(ingyenes parkolási lehetőség az udvarban)
1 2006-os egyéni
2 2004-es egyéni
3 2002-es egyéni

(9:00)
(10:30)
(12:00)

4 PÁROS
5 2000-es egyéni

(14:00)
(15:30)

Minden kategória min. 5 fő jelentkezése esetén kerül megrendezésre!
6. Játékjogosultság
1
2
3
4-5

A Ping Pong Series egy versenysorozat, melyen minden amatőr és igazolt
játékos részt vehet osztálytól függetlenül.
2006.01.01 és utána született játékosok
2004.01.01 és utána született játékosok
2002.01.01 és utána született játékosok
2000.01.01 és utána született játékosok

7. Lebonyolítás

Körmérkőzéses csoport mérkőzések mindenki részére, a csoport győztesek
és második helyezettek jutnak a főtáblára, a többiek a vigaszágra.
A vigaszág létszámtól függően kerül megrendezésre.
Párosban vigaszág nem kerül megrendezésre.
A főtáblák és vigaszágak egyenes kieséses rendeszerűek.
Minden mérkőzés 3 nyert szettig tart.

8. Kiemelés

A kiemelés a versenysorozat ranglistája alapján történik, esetlegesen a
bajnokságok teljesítménylistái alapján.
A csoportoknál, ha a létszám engedi, azonos egyesületbeliek nem kerülnek
azonos csoportba.
A főtáblán és vigaszágon az azonos csoportokból továbbjutó játékosok ellentétes
térfélbe kerülnek, egyéb védettség (egyesületi szeparáció) nincs.

9. Sorsolás

Verseny előtti szombaton 20 órakor, a sorsolás nem nyilvános.
JOOLA 2000S
Darab:
6
Fehér 3*** csillagos versenylabda (celluloid)
Laminált padló

10. Felszerelés

Asztal:
Labda:
Padló:

11. Nevezési díj
(helyszínen fizetve)

2006, 2004 és 2002 egyéniben: 800 Ft / fő / versenyszám
2000 egyéniben: 1000 Ft / fő
Párosban: 1000 Ft / pár (500 Ft / fő)
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Szín:

Zöld

12. Nevezés

Nevezést a youthpingpongseries@gmail.com-on fogadunk el!
Minden Youth Ping Pong Series verseny végén ranglistát készítünk és a Youth
Ping Pong Series versenysorozat végén a ranglisták 1-3. helyezettje
tárgyjutalomban részesülnek.

13. Pontverseny

Helyezés:

Ranglista pontok

1. helyezett

12

2. helyezett

10

3-4. helyezett

8

5-8. helyezett

6

9-16. helyezett

4

17- helyezett

2

(nyert meccs esetén)

Egyesületi pontverseny
A versenysorozat végén a legakítvabb egyesületeket külön jutalmazzuk az alábbi
ponttáblázat alapján.

14. Egyebek

Helyezés:

Ranglista pontok

1. helyezett játékos után

3

2. helyezett játékos után

2

3-4. helyezett játékos után

1

Részt vétel játékosonként

1

A nevezéssel egyidőben a játékos elfogadja az ITTF és a szervezők szabályait.
A versenyzők a versenyszám kezdése előtt legkésőbb 20 perccel kötelesek
a szervezőknél jelentkezni és a nevezési díjat befizetni.
A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, a mérkőzéseken
történő sérülésekért, esetleges anyagi károkért a szervezők felelősséget nem
vállalnak.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben az ITTF és MOATSZ verseny- és
játékszabályai, valamint az idevonatkozó rendelkezések az irányadók.
Váltócipő használata kötelező!
Az öltözőkben hagyott értékekért a szervezők felelősséget nem vállalnak!
A verseny ideje alatt a teremben büfé üzemel!

15. Határidők
Nevezési határidő
Lemondási határidő
16. Információ

2015
2015

OKT.
OKT.

10
10

(19:00)
(22:00)

Folyamatosan frissülő infók a ranglistákról, a jelentkezők számáról és a verseny
előtti napon a kezdési időpontokról a www.joopont.com oldalon.

Mindenkit szívesen látunk, találkozzunk az
Asztalitenisz Egyetem Youth Ping Pong Series-en!!!
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