Forrás: http://pingponghaz.hu/

Nyílt DC verseny a PingPongHáz-ban
Amatőr Asztalitenisz Csapatverseny, Budapest I. kerület
VÁLTOZÁS: Mivel május 10 (szombat) munkanap,
ezért a verseny egy nappal később május 11-én, vasárnap lesz

1. A verseny célja
A sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása amatőr sportolók számára.
2. A verseny időpontja és helye
• 2014. május 11. 9.00 órától
Helyszín: PingPongHáz – 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3. (LIA Iskola)
3. A verseny rendezője
PingPongHáz Sport és Szabadidő Klub
4. A verseny résztvevői
• Amatőr és profi játékosok egyaránt indulhatnak minimum 2 fős csapatokban.
A versenyre korlátozott számban fogadunk el nevezést! Maximálisan 16 csapat indulhat.
5. Versenyszámok
Felnőtt csapat
6. A verseny lebonyolítása
A csapatok 4 db 4-es csoportban játszanak, a helyezések alapján mindenki továbbjut 4-es csoportba ahol
a helyezések kerülnek kijátszásra. A csoportok első helyezettjei 1.-4. helyért, a csoport másodikok 5.-8.
helyért, harmadikok 9.-12. helyért, negyedikek 13.-16. helyért játszhatnak. A csapatok egymással
rövidített DC-t játszanak (összesen: 2egyéni, 1 páros) Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.
7. Nevezés
Írásban május 8-ig lehet a pingponghaz@gmail.com -mail címen a résztvevők és a csapat nevével,
továbbá nevezések leadhatóak az alábbi űrlap kitöltésével is:
https://docs.google.com/forms/d/1jjcUTxQyenHaEvDWFNTfwLxXetgkgD1DKghMD9qbx_E/viewform
8. Nevezési díj
3000 Ft / Csapat
9. Díjazás
A kategóriák győztesei és a helyezettek érem és kupa díjazásban részesülnek.
10. Egyéb
• A teremben váltócipő használata kötelező.
• A verseny alatt büfé üzemel!
• A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, a mérkőzéseken történő sérülésekért,
esetleges anyagi károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
• Az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.
• A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
• Valamennyi itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ verseny és játékszabályai és rendelkezései az
irányadóak.
További információk:
Szosznyák Attila: 06 70 204 8865 vagy a pingponghaz@gmail.com címen.
Kosciuszkó Tádé utca 3. (LIA Iskola) 1012 Budapest, Magyarország
(Nevezések számától függően a változtatás jogát fenntartjuk!)

