Az Asztalitenisz Egyetem Youth Ping Pong Series célja az utánpótlás korú játékosok részére
folyamatos játék- és versenylehet ség biztosítása, tehetségek felfedezése,
illetve a legfiatalabb gyerekekkel a sportág megszerettetése.
2014. szeptember 27. szombat
1. Verseny ideje
(Information on the ITTF Junior Elite Camp on 5th to 7th February is issued separately)
2. Szervez
Asztalitenisz Egyetem SE
1086 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: joopont@gmail.com
3. Verseny lebonyolító

Bencsik Zoltán
Tel: +36 70 337 2566
E-mail: zbencsik@ppong.hu

4. Helyszín

5. Versenyszámok
és kezdési idejük

Asztalitenisz Egyetem SE
1086 Budapest, Elnök utca 1. (JOO-Pont Pingpong Klub)
(ingyenes parkolási lehet ség az udvarban)
1
2
3
4

U11 egyéni
U13 egyéni
U15 páros
U15 egyéni

12:00
9:00
10:30
12:00

5
6
7
8

U18 páros
U18 egyéni
U21 egyéni
U9 egyéni

13:30
15:00
16:30
9:30

A kezdési id k változásának jogát fenntartjuk, de a kezdési id soha nem
lehet korábban, mint a meghirdetett!
6. Játékjogosultság
1
2
3-4
5-6
7
8

A Ping Pong Series egy versenysorozat, melyen minden amat r és igazolt
játékos részt vehet osztálytól függetlenül.
2003.01.01 és utána született játékosok
2001.01.01 és utána született játékosok
1999.01.01 és utána született játékosok
1996.01.01 és utána született játékosok
1993.01.01 és utána született játékosok
2005.01.01 és utána született játékosok

7. Lebonyolítás

Körmérk zéses csoport mérk zések mindenki részére, a csoport gy ztesek
és második helyezettek jutnak a f táblára, a többiek a vigaszágra.
A vigaszág létszámtól függ en kerül megrendezésre.
Párosban vigaszág nem kerül megrendezésre.
A f táblák és vigaszágak egyenes kieséses rendeszer ek.
Minden mérk zés 3 nyert szettig tart.

8. Kiemelés

A kiemelés a versenysorozat ranglistája alapján történik, esetlegesen a
bajnokságok teljesítménylistái alapján.
A csoportoknál, ha a létszám engedi, azonos egyesületbeliek nem kerülnek
azonos csoportba.
A f táblán és vigaszágon az azonos csoportokból továbbjutó játékosok ellentétes
térfélbe kerülnek, egyéb védettség (egyesületi szeparáció) nincs.

9. Sorsolás

Verseny el tti pénteken 19 órakor, a sorsolás nem nyilvános.

10. Felszerelés

Asztal:
Labda:
Padló:

JOOLA 2000S
Darab:
JOOLA Super (fehér, celluloid)
Laminált padló
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Szín:

Zöld / kék

11. Nevezési díj
(helyszínen fizetve)

U9, U11 és U13 egyéniben: 800 Ft / f
U15, U18 és U21 egyéniben: 1000 Ft / f
U15 és U18 párosban: 1000 Ft / pár

12. Nevezés

Nevezést csak a mellékelt Google rlapon fogadunk el, hiba esetén a nevezést
a verseny lebonyolítónak küldjétek emailben.
Egy játékos maximum kett (2) korcsoportban indulhat!

13. Pontverseny

Minden Asztalitenisz Egyetem Youth Ping Pong Serie verseny végén ranglistát
készítünk és a Youth Ping Pong Series versenysorozat végén a ranglisták 1-3.
helyezettje tárgyjutalomban részesülnek.
Figyelem: 2015-be átlépve a versenysorozat végéig ezek az évjáratok lesznek
érvényben!!!
Helyezés:

Ranglista pontok

1. helyezett

12

2. helyezett

9

3-4. helyezett

6

5-8. helyezett

4

9-16. helyezett

2

17- helyezett

1

(nyert meccs esetén)

14. Egyebek

A nevezéssel egyid ben a játékos elfogadja az ITTF és a szervez k szabályait.
A versenyz k a versenyszám kezdése el tt legkés bb 20 perccel kötelesek
a szervez knél jelentkezni és a nevezési díjat befizetni.
A versenyen minden résztvev saját felel sségére vesz részt, a mérk zéseken
történ sérülésekért, esetleges anyagi károkért a szervez k felel sséget nem
vállalnak.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben az ITTF és MOATSZ verseny- és
játékszabályai, valamint az idevonatkozó rendelkezések az irányadók.
Váltócip használata kötelez !
Az öltöz kben hagyott értékekért a szervez k felel sséget nem vállalnak!
A verseny ideje alatt a teremben büfé üzemel!

15. Határid k
Nevezési határid
Lemondási határid

2014
2014

SZEPT.
SZEPT.

Mindenkit szívesen látunk, találkozzunk az
Asztalitenisz Egyetem Youth Ping Pong Series-en!!!
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26
26

(15:00)
(18:30)

