Karácsony Kupa 2016 - Mohács
A verseny célja: Az asztalitenisz népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a sportág
szerelmeseinek, sportági kapcsolatok, barátságok elmélyítése.
A verseny rendezője: MTE 1888 Asztalitenisz Szakosztálya
A verseny helye, ideje: Mohács, Deák Tér 3. (tornaterem, bejárat a Tompa Mihály utca felől),
2016. december 27. (kedd) 10.00
Nevezési díj:

1500 Ft/fő

Versenyszámok:
Egyéni amatőr:

Akik nem vettek részt több fordulós bajnokságban az elmúlt 5 évben.

Egyéni megyei/városi: 2016/2017-ös idényben megyei, városi, járási, kerületi bajnokságban szereplő
játékosok. (az NB-s nevezők létszámától függően itt indulnak az NBIII-as
játékosok is.)
Egyéni férfi NB.:

2016/2017-ös idényben férfi NB mezőnyben szereplő játékosok.

Vigaszág:

Az egyéni kategóriákban nevezett versenyzők közül azok a játékosok
nevezhetnek, akik nem kerülnek tovább a csoportkörből. Magas létszám esetén a
rendezőség mérlegelheti a kategória indítását!

Páros:

Az előző kategóriákban nevezettek közül bárki indulhat.

Az NB. III-as játékosok a nevezések számától függően az NB-s, vagy a megyei városi
kategóriába kerülnek besorsolásra.
Női játékosoknak 6 főtől önálló versenyszámot indítunk.
Lebonyolítás:
Egyéni versenyszámok: csoportmérkőzésekkel, majd egyenes kieséses rendszerben, a MOATSZ szabályait
alkalmazva. Minden játékos csak 1 egyéni kategóriában indulhat!
Páros/vigaszág: egyenes kieséses rendszerben.
A verseny 12 db JOOLA asztalon, STIGA Optimum 40+ labdával kerül megrendezésre.
A versennyel kapcsolatos minden nem szabályozott kérdésben, az érvényben lévő asztalitenisz szabályok
az irányadók. Minden vitatott kérdésben a versenybíróság döntése a mérvadó.

Nevezés:
A nevezéseket (karácsonyi ünnepek miatt) 2016. december 21-ig (szerda) az alábbi e-mail címre kérjük.

asztalitenisz@mte1888.hu
A nevezési díj személyenként 1500 Ft, amely tartalmazza az egyéni és páros versenyszámokban való
részvételt, illetve ebéd (egytálétel) fogyasztását.

Díjazás:
Egyéni és páros versenyszámokban 1-3. helyezettek érem és oklevél jutalomban részesülnek, a
harmadik helyért nincs helyosztó mérkőzés.
A helyszínen büfé működik!
A versenyen mindenki saját felelősségére nevezhet, versenyezhet, a rendezőség senkiért nem vállal
felelősséget. Kiskorú esetében kísérő, hozzátartozó szóbeli hozzájárulása és a verseny alatt felügyelete is
szükséges. A rendezők a helyszínen, öltözőkben hagyott tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállalnak!
További információkról érdeklődni Pálos Andrásnál és Erdélyi Endrénél lehet Facebook-on, illetve a fenti
e-mail címen. Előre is köszönjük, hogy részvételetekkel megtiszteltek minket, és emelitek a verseny
színvonalát!

Mohács, 2016. november 3.

Rendezőség

Karácsony Kupa 2016 - Mohács

Terem megközelíthetősége
Mohács, Deák Tér 3. (tornaterem, bejárat a Tompa Mihály utca felől), 45°59'20.9"N 18°40'57.5"E

