Bercsényi DSE - Club Aréna Győr
Asztalitenisz Bajnoksag
1. A bajnokság célja
A Club Aréna versenyein résztvevő versenyzők részére színvonalas, rendszeres
versenylehetőség biztosítása
Győr városában és vonzáskörzetében aktívan játéklehetőséget kereső 2-4 fős csapatok
számára, akár az ország határain túlról jelentkező csapatok számára is.
2. A bajnokság helye és ideje
2016 szeptember 11-tol 2017 januar 8-ig
Gyor, 9028 Kulso Veszpremi u. 2. Club Arena Gyor Asztalitenisz Csarnok
3. A bajnokság rendezője: Bercsényi DSE
Pap Geza: 70/638-96-79
4. A bajnoki számok lebonyolítási időrendje
Minden hónap .1 alkalommal DC rendszerben
Minden játéknapon 2 forduló kerül lebonyolításra
2016. szeptember 25.
(vasárnap)
1. és 2. Forduló
2016. október
9.
(vasárnap)
3. és 4. Forduló
2016. november 6.
(vasárnap)
5. és 6. Forduló
2016. december 4.
(vasárnap)
7. és 8. Forduló
2017. január
8.
(vasárnap)
9. Forduló és Díjátadó
2-4 fos csapatok indulhatnak!
1 paros es 2 – 2 egyeni merkozes
5. Indulásra jogosultak.
A Bajnoksagra nevezhet NBIII vagy alacsonyabb bajnoksagban jatszo, valamint igazolassal nem
rendelkezo jatekosok (amatorok)
Megfelelo szamu amator (6) csapat eseten kulon kategoriakent is elindítjuk.
6. A verseny lebonyolítása:
- Minden merkozest vegig kell jatszani..
- A Bajnoksagot 10 asztalon Jaki plastic 40+ labdaval bonyolítjuk.
7. A verseny díjazása:
A merkozesek eredmenyei szerint a csapatok pontokat szereznek, az elso csapat megnyeri a
Vandorkupat, az elso harom csapat erem, oklevel es egyeb díjazasban reszesul.
8. Nevezés, sorsolás:
Nevezni a clubarenagyor@gmail.com e-mail címen, vagy a 70/638-96-79-es telefonszamon
lehetseges.
Nevezesi hatarido: 2016. szeptember 4.
9.) Egyéb tudnivalók:
A TEREMBEN ÉTKEZNI TILOS !!!!!! TEREMCIPŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!!!!!
A versenyen mindenki sajat felelossegere indulhat.
Az oltozoben hagyott targyakert a Szervezo Bizottsag felelosseget nem vallal.
Minden – jelen versenykiírasban nem szabalyozott – kerdesben a MOATSZ Verseny- es
Jatekszabalyaiban foglaltak es az ITTFF szabalyai a mervadoak.
Az elso fordulo alkalmaval a jelenlevo csapatok kozul 3 fo versenybizottsag kerul megvalasztasra, az
esetleges ovasok elbíralasara. Ha a versenybizottsag valamely tagja nincs jelen, a fordulo elejen
helyere ideiglenesen pottagot kell valasztani.
Az ovas díja: 2000 Ft, melyet helybenhagyas eseten visszaterítunk.
Amelyik csapat 2-szer nem jelenik meg a kiírt jateknapokon, azt kerdes es figyelmeztetes nelkul
automatikusan kizarjuk, es eredmenyeit toroljuk. Kizaras ellen ovas benyujtasa nem lehetseges.
Gyor, 2016 julius 29.

Pap Geza- Bercsenyi DSE

