VERSENYKIÍRÁS

GÖDÖLLŐ KUPA
TERÜLETI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
Gödöllő, 2014. április 26. (szombat)
Verseny rendezője: Gödöllő Város Önkormányzata és Gödöllő Város Asztalitenisz Szakosztálya
Verseny védnöke: Dr. Gémesi György Gödöllő Város polgármestere
Verseny célja: A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a Pest megyei szakosztályok
utánpótlás korú játékosai részére.
Verseny helye, ideje: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 12. (Török Ignác Gimnázium
tornacsarnoka), 2014. április. 26. (szombat) 9.00 órától.
A Bajnokság résztvevői: Bárki, aki rendelkezik beltéri sportruházattal (beltéri sportcipő szükséges),
asztalitenisz ütővel és a megadott korosztályok valamelyikében jogosult indulni.

Versenybíróság: Monostori Péter, Kajári Balázs
Versenyszámok:
 Újonc fiú és lány egyéni:
o U11 (U11-2003.01.01. után születettek)
o U12 (U12-2002.01.01. után születettek)
o Összevont (2001.01.01. után születettek)
 Serdülő fiú és leány egyéni (1999.01.01. után születettek)
 Ifjúsági fiú és leány egyéni (1997.01.01. után születettek)

Kezdés: 9:00
Kezdés: 9:00
Kezdés: 10:00
Kezdés: 12:00
Kezdés: 14:00

Nevezés: A verseny helyszínén, a verseny napján.
o U11, U12 versenyszámban
08.30 óráig
o Újonc összevont versenyszámban
09:30 óráig
o Serdülő versenyszámban
11.00 óráig
o Ifjúsági versenyszámban
13:00 óráig
Nevezési díj: 500 Ft/versenyszám
Verseny lebonyolítása: Nevezés a verseny napján, a helyszínen történik a megadott időpontokig.
Nevezési létszámtól függően a versenybíróság dönt a lebonyolításról.
Díjazás: A versenyszámok első három helyezettjei érem díjazásban részesülnek. Az első helyezettek
kupát kapnak.
Egyéb: A verseny JOOLA és Cornilleau asztalokon, BUTTERFLY labdával kerül lebonyolításra.
A helyszínen Büfé üzemel.
Díjazás: Minden egyes versenyszámban első három helyezettje kupa, érem, valamint tárgyjutalom díjazásban
részesül (minden kategóriában két-harmadik helyezett van).

Költségek: A verseny rendezési költségeit a verseny rendezői biztosítják, a részvételi költségeket
(nevezési díj, étkezés, útiköltség) a résztvevők fedezik.

További információk a túloldalon

Egyebek: A mérkőzések 3 nyert játszmáig (indulók létszámától függően akár 2 nyert játszmáig), 11 pontig
tartanak.
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal.
Jelen verseny kiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az irányadók.

Kontaktszemély: Monostori Péter +36 20 436 27 63, monop76@gmail.com
Várjuk a résztvevőket és addig is eredményes felkészülést kívánunk!
Gödöllő, 2014. március 06.

További információk a túloldalon

