
 

 

Bercsényi DSE - Club Aréna Győr 
Asztalitenisz Bajnoksa g 

1. A bajnokság célja 
A Club Aréna versenyein résztvevő versenyzők részére színvonalas, rendszeres 
versenylehetőség biztosítása 
Győr városában és vonzáskörzetében aktívan játéklehetőséget kereső 2-4 fős csapatok 
számára, akár az ország határain túlról jelentkező csapatok számára is. 
2. A bajnokság helye és ideje 
2016 szeptember 11-to l 2017 janua r  8-ig 
Gyo r, 9028 Ku lso  Veszpre mi u. 2. Club Are na Gyo r Asztalitenisz Csarnok 
3. A bajnokság rendezője: Bercsényi DSE 
Pap Ge za: 70/638-96-79 
4. A bajnoki számok lebonyolítási időrendje 
Minden hónap .1 alkalommal DC rendszerben  
Minden játéknapon 2 forduló kerül lebonyolításra 
2016. szeptember 25.   (vasárnap)   1. és 2. Forduló 
2016. október           9.  (vasárnap)   3. és 4. Forduló 
2016. november      6.  (vasárnap)   5. és 6. Forduló 
2016. december      4.  (vasárnap)   7. és 8. Forduló 
2017. január             8.  (vasárnap)   9. Forduló és Díjátadó 
 2-4 fo s csapatok indulhatnak!  
1 pa ros e s 2 – 2 egye ni me rko ze s 
5. Indulásra jogosultak. 
A Bajnoksa gra nevezhet NBIII vagy alacsonyabb bajnoksa gban ja tszo , valamint igazola ssal nem 
rendelkezo  ja te kosok (amato ro k) 
Megfelelo  sza mu  amato r (6) csapat esete n ku lo n katego riake nt is elindí tjuk. 
6. A verseny lebonyolítása: 
- Minden me rko ze st ve gig kell ja tszani.. 
- A Bajnoksa got 10 asztalon Jaki plastic 40+  labda val bonyolí tjuk. 
7. A verseny díjazása: 
A me rko ze sek eredme nyei szerint a csapatok pontokat szereznek, az elso  csapat megnyeri a 
Va ndorkupa t, az elso  ha rom csapat e rem, okleve l e s egye b dí jaza sban re szesu l.  
8. Nevezés, sorsolás: 
Nevezni a clubarenagyor@gmail.com e-mail cí men, vagy a 70/638-96-79-es telefonsza mon 
lehetse ges. 
Neveze si hata rido : 2016. szeptember 4. 
9.) Egyéb tudnivalók: 
A TEREMBEN ÉTKEZNI TILOS !!!!!! TEREMCIPŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!!!!! 
A versenyen mindenki saja t felelo sse ge re indulhat. 
Az o lto zo ben hagyott ta rgyake rt a Szervezo  Bizottsa g felelo sse get nem va llal. 
Minden – jelen versenykií ra sban nem szaba lyozott – ke rde sben a MOATSZ Verseny- e s 
Ja te kszaba lyaiban foglaltak e s az ITTFF szaba lyai a me rvado ak. 
Az elso  fordulo  alkalma val a jelenlevo  csapatok ko zu l 3 fo  versenybizottsa g keru l megva laszta sra, az 
esetleges o va sok elbí ra la sa ra. Ha a versenybizottsa g valamely tagja nincs jelen, a fordulo  eleje n 
helye re ideiglenesen po ttagot kell va lasztani.  
Az o va s dí ja: 2000 Ft, melyet helybenhagya s esete n visszate rí tu nk. 
Amelyik csapat 2-szer nem jelenik meg a kií rt ja te knapokon, azt ke rde s e s figyelmeztete s ne lku l 
automatikusan kiza rjuk, e s eredme nyeit to ro lju k. Kiza ra s ellen o va s benyu jta sa nem lehetse ges.  
Gyo r, 2016 ju lius 29. 

 
             Pap Ge za- Bercse nyi DSE 
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