Pénzdíjas Veterán Verseny a Club Aréna Győrben!
Győr 2016. április 9-10.
 A verseny célja:
A Győri Veterán asztalitenisz versenysorozat beindítása, győri terem bevonása a veterán
versenysorozatba
 A verseny ideje és helye:
9028 Győr, Külső Veszprémi u 2. Club Aréna Sportközpont Győr
 A verseny rendezője:
Club Aréna Sportközpont
 Versenybíróság:
Főbíró: Vajthó Zoltán
 Versenybíróság titkárai: Visi Tamás Zsolt, Lung Dániel
Versenybizottsági tag: Ftomin András
 Versenyszámok időrendje:
9:30 férfi páros (összevont)
9:30 női páros (összevont)
13:00 női és férfi egyes
 6. A verseny lebonyolítási rendje:
- Minden versenyszám csoportos selejtező körmérkőzéses, majd kieséses főtábla rendszerben
kerül lebonyolításra, a csoportok 1. és 2. helyezettjei jutnak a főtáblára.
- Az egyéni versenyekben minden versenyző csak abban a korosztályban indulhat, amelyhez
2016-ban tartozik.
- A verseny nyílt, melyen mindazon versenyzők elindulhatnak, akiket előzetesen benevez és a
nevezési díjat befizeti.
- A versenyszámok megrendezéséhez minimum 8 fő nevezése szükséges, kevesebb induló
esetén a fiatalabb korosztályba kerülnek besorolásra.
- Induló kategóriák: 40-50
50-60
60+
Páros
- Megfelelő számú (minimum 8 fő) nevezése esetén egyéb kategóriákat is nyitunk!
 Nevezés, sorsolás:
A nevezések beérkezésének határideje: 2016. március 31.
Nevezni kizárólag elektronikus úton a clubarenagyor@gmail.com emailcímen keresztül
lehet.
Helyszíni nevezés nincs!
 Nevezési díj:
Csak előre nevezett versenyzők: 3500 Ft/fő, párosban 1000 Ft/fő.
A nevezési díj magában foglalja a szombati ebédet!


Egyebek:
Világos talpú teremcipő viselése kötelező (kísérőknek is)!!!
Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart.
A versenyszámokat folyamatosan bonyolítjuk le a döntőkkel együtt, a harmadik helyért kell
játszani.
A páros számokra X-el nevezetteket a versenybíróság válogatás nélkül állítja össze, a
versenyen jelenlevő párok összetételén nem módosít.

A játékosok első versenyszámuk megkezdése előtt versenyzői engedélyük bemutatásával és
személyi adataikat igazoló okmánnyal jelentkezni tartoznak a versenybíróságnál.
A versenyt 10 db JOOLA asztalon, Joola Super P*** labdával bonyolítjuk le.
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny-és játékszabályai az
irányadók.
a verseny ideje alatt BÜFÉ üzemel a sportcsarnokban.
A tornán résztvevő valamennyi közreműködő, egészségi állapota ismeretében saját felelősségére
vesz részt. Bármilyen sérülés, egészségkárosodás, tragikus kimenetelű baleset esetén a
rendezőt semmilyen anyagi, kártérítési felelősség nem terheli.
A verseny szervezője a lebonyolítás során a változtatások jogát fenntartja!

Kedvezményes szálláslehetőséget biztosítani tudunk.
Kedvezményes Termálfürdő belépőt igény szerint tudunk biztosítani a versenyzőknek és
kísérőiknek.
Kérjük ez irányú igényüket a nevezéssel együtt jelezni szíveskedjenek!
Győr, 2016.január 28.

Club Aréna Győr

