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Utánpótlás DC Csapat körverseny
2016/2017
A verseny célja:
Verseny-, és folyamatos játéklehetőség biztosítása az újonc, serdülő korcsoportú gyerekek számára.
Sportágunk utánpótlás versenyzői és az amatőrök számára a motiváció fokozása, az asztaliteniszhez
való kötődés erősítése, sikerélmények és versenytapasztalatok szerzése.
A verseny rendezője:
Muskó Zoltán, Bartha Béla, Okos Balázs
Versenyszámok:
Újonc-Serdülő 2 fős DC csapatverseny
Versenybíróság:
Főbíró:Muskó Zoltán
(Cím:(8640 Fonyód, Lengyel u.2) tel: 30-551-91-71
e-mail: muskozoli@hotmail.com
Főbíró-helyettes: Okos Balázs
(Cím : 7400 Kaposvár, Virág u. 8., tel: 06-20-2431016 e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok
elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">
Fordulók/időpontok:
I.forduló:2016. október 29.szombat. 9.00.(Kaposvári AC. Csarnok, Kaposvár Arany J. u. 97.)
II.forduló:2016. november 26. szombat 9.00(Fonyód)
III.forduló:2016. december 17. szombat 9.00(Siófok)
IV.forduló:2017. március 25.szombat. 9.00.(Kaposvári AC. Csarnok,Kaposvár Arany J. u. 97.)
V.forduló:2017. április 29. szombat 9.00
VI.forduló:2017. május 27. szombat 9.00
A verseny lebonyolítása:
2 fős csapatok vesznek részt. DC formájában kerül lebonyolításra. Tehát egy csapatbajnoki
mérkőzésen 2 egyéni és 1 páros mérkőzésre(+ még 2 egyéni,ha kell)kerül sor és 3 győzelemig tart.
Díjazás:
A versenysorozat minden helyszínén érem díjazásban részesülnek a csapatok és a helyezéseik alapján
pontokat szerezhetnek. Az utolsó helyszínen a pontverseny alapján az összesített eredményt is
kihirdetjük.
Nevezés:
Nevezési határidő: 2016.10.29.
Nevezési díj nincs!
Nevezési cím:A nevezéseket elektronikus úton(e-mail)formájában,vagy telefonon és személyesen a
versenyek helyszínén lehet leadni. e-mail:okosbalazs@gmail.com
Nevezni a csapatokat alkotó versenyzők neveinek és születési évének feltüntetésével szükséges.
Nevezést a verseny helyszínén is elfogadunk.
Sorsolás: A nevezések beérkezése után közvetlenül a helyszínen.
Indulásra jogosultak:
A versenyen 2 fős újonc-serdülő(2001-ben és utána születettek) csapatok nevezhetők..
Egy csapatban leányok és fiúk is indulhatnak vegyesen. Egy egyesület több csapatot is indíthat.
A versenyen versenyzési engedély és sportorvosi engedély nem szükséges. Mindenki a saját
felelősségére versenyez.
Költségek:
Az egyéb kiadások (utazás, szállás, étkezés, stb.) a résztvevő szakosztályokat terhelik.
Egyebek
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az irányadók.
Az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal.
Kaposvár,2016.10.08.
Muskó Zoltán, Bartha Béla, Okos Balázs
szervezők

