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III. ASZTALITENISZ KARÁCSONY KUPA
és Mikulás nap
Az IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezete és a
Maglódi Torna Club Asztalitenisz Szakosztálya közös rendezésében
MAGLÓD, 2013. DECEMBER 07. 10.00 óra
Verseny célja : lehetőséget biztosítani a téli időszakban a terem sportot kedvelők részére, és a
civilszervezetek együttműködésének szélesítése, baráti kapcsolatok kialakítása céljából.
Verseny helyszíne : Maglód Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola Sportcsarnoka,
Maglód Fő u. 1. ( bejárat a Liszt Ferenc utca felöl )
Verseny Fővédnöke :

Dr. Szűcs Lajos Pest Megyei Közgyűlés Elnöke
Tabányi Pál Maglód Város Polgármestere

Védnökei, támogatói :

Kosztka Gyula Police Közbiztonsági Alapítvány Igazgatója
Kovács Tibor Fogaskerékgyár Kft tulajdonos
Barabás Miklós Alpok-Auqa Kft ügyvezető

Rendezésért felelős : Lovasi József IPA MSZ KMSZ elnöke
Bódi Imre Maglódi TC Asztalitenisz Szakosztály vezetője
Verseny Kategóriai :

1. 10-14 év közötti korosztály egyéni ( lányok, fiúk)
2. 14-18 év közötti korosztály egyéni ( lányok, fiúk)
3. 18-45 év közötti korosztály egyéni ( női, férfi )
4. 45év feletti korosztály egyéni ( női, férfi )

Nevezési díj ( rendezési hozzájárulás ): Az 1. korcsoportnál nincs, a 2. korcsoportnál 500 Ft , 3-4.
korcsoportokba 1000,- Ft, amit a verseny napján a megnyitót megelőző regisztráció alkalmával
kell befizetni.
A játék lefolyása és szabályozása : az asztalitenisz szabályai szerint 2-4 nyert szettig, amit a
jelentkezők létszáma alapján a rendezők a megnyitó alkalmával közölnek a jelentkezőkkel.
Óvás : a mérkőzés lejátszását követően, az érintett felek következő mérkőzésének megkezdéséig
1.500 Ft ( 1. korcsoportban nincs ) megfizetése mellett.
Díjazás : 1-6 helyezett oklevél , 1-3 helyezett serleg és érem,
továbbá elindítunk egy vándor kupát, melyet azon civil szervezetek között hirdetünk meg,
amelyek a legtöbb versenyzőt indítják a versenyen..
Külön díjazásban részesülnek, akik mikulás jelmezben állnak asztalhoz !!!
Jelentkezni lehet : jelentkezési lap kitöltésével E-mailben, vagy személyesen
Lovasi József (Tel.: 06-20-9520791, E-mail: ipajozsi@vipmail.hu )
Bódi Imre
( tel.: 06-20-3501322, E-mail: bimi315@freemail.hu )
Időrend : 08.00-09.45 regisztráció, bemelegítés
verseny kezdete 6 asztalon.

09.45-10.00 sorsolás, 10.00 megnyitó és

Várható befejezés és eredményhirdetés:

megérkezésével egy időben 16.00 óra

