SZEGED GRAND PRIX
AMATŐR
RANGLISTA VERSENY
A SZEGED GRAND PRIX ARV EGYÉNI GYŐZTES FŐDÍJA
VÁNDOR KUPA + ÉREM + TÁRGYJUTALOM




A szabadidős és az amatőr versenyen csak Csongrád megyei versenyző indulhat
A nyílt versenyen már bárki és bármilyen tudásszintű játékos indulhat
A nyílt versenyen a szabadkai városi bajnokság A és B csoportjában játszó
versenyzők is indulhatnak!

Magasabb kategóriába való felversenyzés csak egyszer lehetséges !

VERSENYSZÁMOK
EGYÉNI KATEGÓRIÁK


A-döntős - SZABADIDŐS KATEGÓRIA (KIZÁRÓLAG CSONGRÁD MEGYE III + IV ) VERSENYZŐINEK



A-döntős - AMATŐR KATEGÓRIA (KIZÁRÓLAG CSONGRÁD MEGYE I+II+III+ IV ) VERSENYZŐINEK



A-B döntős - OPEN KATEGÓRIA (NB-s+MEGYE I+II+III+ IV) BÁRKI INDULHAT

A verseny időpontja: 2018. OKTÓBER
A verseny helye:

28 (vasárnap) 09.00 óra

Újszeged, Déryné u.7 – FLORATOM - Móricz Tornaterme

Nevezési díj: -SZABADIDŐS EGYÉNI: 1.000 FT/FŐ
AMATŐR EGYÉNI: 1.000 FT/FŐ
OPEN EGYÉNI: 1.500 FT/FŐ

Menetrend: - NEVEZÉS A VERSENY KEZDETE ELŐTT 30 PERCCEL


08.00 - 09.00 óra



09.00 - 10.30 óra -SZABADIDŐS egyéni kategória (Megye III+ HOBY)



Eredményhirdetés



10.30 –14.00 -AMATŐR egyéni kategória (Megye I+ II+III+HOBY)

Megérkezés, nevezés, bemelegítés



Eredményhirdetés



14.00 – 17.00



Eredményhirdetés

OPEN-NYÍLT egyéni kategória (NB-s+Megye I+II+III+HOBY)

A CSMASZ által előírt lebonyolítási feltételek:
VERSENYSZÁMOK
1. „A” - DÖNTŐS SZABADIDŐS EGYÉNI (max.36 indulóval)




A benevezett játékosokat kizárólag 3-as, szükség esetén -4-es selejtező csoportokba
sorsoljuk be, ahol körmérkőzést játszanak egymással.
Csak a csoportok 1-2. helyezettjei jutnak az „A”-DÖNTŐBE.
A csoportok 3. ill.4. helyezettjei kiesnek a további küzdelmekből
A főtábla A-döntőjében a verseny kiesési rendszerben megy tovább.

2. „A” - DÖNTŐS AMATŐR EGYÉNI





A benevezett játékosokat kizárólag 3-as, szükség esetén 4-es selejtező csoportokba
sorsoljuk be, ahol körmérkőzést játszanak egymással.
A csoportok 1-2. helyezettjei jutnak az „A”-DÖNTŐBE.
A csoportok 3. ill.4. helyezettjei kiesnek a további küzdelmekből
A főtábla A-döntőjében a verseny kiesési rendszerben megy tovább.

3. „A-B” DÖNTŐS NYÍLT EGYÉNI





A benevezett játékosokat kizárólag 4-es, szükség esetén 3-as selejtező csoportokba
sorsoljuk be, ahol körmérkőzést játszanak egymással.
A csoportok 1-2. helyezettjei jutnak az „A”-DÖNTŐBE
A csoportok 3-4.helyezettjei jutnak a
„B”-DÖNTŐBE.
A főtábla A-B döntőjében a verseny kiesési rendszerben megy tovább.

CSMASZ tudnivalók:


A mérkőzések a selejtező csoportküzdelmei során 3 nyert játszmáig, 11pontig és két pont
különbségig tartanak.



Az egyéni döntők 1-4 helyezettjei érem díjazásban részesülnek.



Egy versenyző maximum csak két kategóriában indulhat. A versenybírónak joga van
mérlegelni az indulási jogosultságot, amennyiben egy adott játékos játékereje jelentősen
meghaladja az adott kategória szintjét.



Szabadidős – kizárólag a Csongrád megyei csb. 3.-4. osztályban szereplő, ill.gyengébb,
kedvtelésből játszó hobby játékosok indulhatnak.
Amatőr – kizárólag a Csongrád megyei csb.1.-2.-3.-4. osztályban szereplő játékosok
indulhatnak.





Open – nyílt verseny, bárki indulhat rajta (külföldi versenyzők is)

o
o

A verseny JAKI labdával - JOOLA, STIGA és TIBHAR verseny asztalokon
bonyolódik. Saját labda használata engedélyezett.
Legyetek pontosak, a későn érkezők nevezését nem tudjuk elfogadni !!!




Az egyéb, a versenykiírásban külön nem szabályozott kérdésekben a
MOATSZ versenyszabályai az irányadóak.
A versenyen egészségi állapotának megfelelően, mindenki saját
felelősségére vesz részt.
Az öltözőkben hagyott, ill. a teremben elveszett értéktárgyakért a
SZERVEZŐ felelősséget nem vállal!


KÜLÖN KÉRÉS
o

A márkás PP. ASZTALOK ki-be pakolásakor önkéntes segítéséget szeretnék kérni tőletek.

o

Lehetőleg 2 hozzáértő ember állítson egy asztal, mert borulékonyak !

o

A hálóvasat fel és leszerelésnél NE AZ ASZTALRA, HANEM A PARKETTÁRA TEDD, mert az élei
megkarcolják az asztal PATTANÓ FELÜLETÉT !

o

Lehetőleg 2 személy szerelje a hálót egyszerre.

o

A teremben, folyosón, mosdóban szemeteskuka található-ne hagyjatok szemetet a földön!

Kovács János (30/212-57-26)

