Budapest, 2016 március 4-én

MEGHIVÓ
XII. TIBHAR KUPA VETERÁN NEMZETKÖZI
ASZTALITENISZ VERSENY
2016 augusztus 19, 20, 21 BALATONFÜRED
Szervező: TIBHAR Hungary Kft
Helyszín: BALATONFÜRED
Balatonfüredi Szabadidő és Konferenciaközpont, Horváth M. u.
Telefon: (87)-580-049
(néhány kép a helyszínről elérhető az Internet-en: www.tabletennis.hu,
www.balatonkozpont.hu )
A verseny programja: (2016.aug.16.-i email pontosítás)
2016 augusztus 19 (péntek) 14.00 órakor a vegyes páros
2016 augusztus 20 (szombat)
9.00:
megnyitó
9.30:
Férfi 40-49, 50-59, 60-64, 65-69 korosztályok csoportmeccsei
12.00:
Férfi 70+, Női 40-49, 50-59, 60+ korosztályok csoportmeccsei
16.00
Főtáblák, vigaszverseny
2016 augusztus 21 (vasárnap)
9.00:
Férfi és női egynemű párosok csoportmérkőzései
Versenyigazgató: KARSAI FERENC
Versenybíróság: Bajdik István (Főbíró)
Versenyszámok: férfi egyes, női egyes, férfi páros, női páros a következő
korosztályokban:
40 – 49 év
50 – 59 év
60 – 64 év
65 – 69 év
70 – 74 év
75 – 79 év
80 – 84 év
85 év és fölötte
Mindenki abban a korosztályban versenyezhet, amelyhez 2016-ban tartozik,
vagy eléri a korosztály határát.
A Versenybíróság kérésére a születési évet igazoló okmányt be kell mutatni.
Ha egy versenyszámra ötnél kevesebb nevezés érkezik, akkor ez a
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versenyszám elmarad, és a nevezett játékosok, párosok a következő,
fiatalabb korosztályban versenyezhetnek.
Ha a nevezett páros tagjai nem ugyanahhoz a korosztályhoz tartoznak, akkor
a fiatalabb játékos korosztályában versenyezhetnek.
VEGYESPÁROS VERSENY 40 ÉV FÖLÖTT, KOROSZTÁLY NÉLKÜL!!
A verseny lebonyolítása: Mindegyik egyes és páros számban hármas,
négyes körmérkőzéses selejtező csoportok lesznek. A csoportok első két
helyezettje kerül a főtáblára, a harmadik, negyedik helyezettek a megfelelő
vigaszversenyben játszhatnak. A főtábla kieséses rendszerű.
Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart. A 3. helyet eldöntő mérkőzést
nem kell lejátszani! (A vigaszversenyt minimum 16 jogosult induló esetén
írjuk ki.)
Két mérkőzés között minden játékos 15 perc pihenő időt vehet igénybe.
Minden játékosnak nyilatkoznia kell, hogy az orvosával konzultált és az
egészségi állapota lehetővé teszi, hogy a versenyen elindulhasson a saját
felelősségére.
Díjazás: Az egyes számok győztesei és helyezettjei serleget kapnak.
Játék körülmények: 16 TIBHAR asztal, TIBHAR labdák
Nevezési díj: 5000,-Ft játékosonként
(tartalmazza az egyes és páros versenyekben a
részvételt)
Kísérő személyeknek, hozzátartozóknak díjmentes.
Szállás:

Hotel PALLONE ***+ Balatonfüred, Fürdő u. 34
egyágyas szoba
kétágyas szoba

69,-Euro/fő/éjszaka
57,-Euro/fő/éjszaka

(A Hotel Pallone 2015-ben újonnan megnyílt szálloda, 150 méterre a strandtól
és 350 méterre a Sportcsarnoktól. A modern bútorzatú szobák
légkondicionáltak, WC-vel, zuhanyozóval, LCD TV-vel, WIFI-vel, minibárral
ellátottak. Az ár tartalmazza a félpanziós ellátást (büféreggeli és büfévacsora),
az idegenforgalmi adót, parkolót és egy „Balaton Best Card” kártyát, amely
Balatonfüreden éttermekben, strandokon, múzeumokban és hajózásnál
kedvezményt biztosít. Képek: www.hotelpallone.hu )
(Megjegyzés: a szállást és étkezést mindenki intézheti maga is, azaz nem
kötelező igénybe venni az ajánlott szolgáltatást.)
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Programok: lovaglás, pecázás, vitorlázás, tenisz, kirándulások. Részletek a
hotel recepción.
HATÁRIDŐ:
A NEVEZÉSI LAPOT POSTÁN, VAGY E-MAIL -ben EL KELL
KÜLDENI A KÖVETKEZŐ CIMRE:
BAJDIK ISTVÁN
BUDAPEST
UGOR U.1
1105
e-mail: Bajdik.Istvan@t-online.hu
2000,- Ft-t a nevezési díjból előre kell átutalni a következő bankszámlára
(a maradék 3000,-Ft valamint a szálloda költség a helyszínen fizethetők):
Bank neve :
Számla neve:
Számlaszám:

RAIFFEISEN BANK RT
KARSAI FERENC
12094002-00477546-00100002

Érvényes lesz a nevezés, ha a „NEVEZÉSI LAP” -ot elküldik, valamint
a 2000,- Ft előleget átutalják

2016 AUGUSZTUS 5-IG
Remélem eljönnek a versenyre és szép napokat fognak eltölteni Füreden!
Baráti üdvözlettel:
BAJDIK ISTVÁN
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