
„Dr. Kelen Cosmetics” VII. Országos SplitT-Pong Bajnokság 

  Gárdony (Velencei tó),  Tóparty Rendezvény Strand 
 

A verseny célja: 

Bajnoki cím és helyezések eldöntése egyéni és páros számokban. A SplitT-Pong,  
mint szabadidős tevékenység népszerűsítése. 
 

Versenyszámok     Kezdési idő 

Nyílt páros (bárki bárkivel nevezhet)    11 óra                 

Gyermek egyéni (2004, vagy utána születettek) 13 óra   

Felnőtt egyéni (Női, férfi )                        15 óra    

Verseny helyszíne és ideje  

Tóparty Rendezvény Strand ( Gárdony Ibolya u. 2)   

2018.07.8. (vasárnap).   

Rossz idő esetén 2 hét múlva 2018.07.22 (vasárnap)  

Díjak, nyeremények 

Versenyszámonként az első 3 helyezett díjakat, az egyéni bajnokok kupát is kapnak.      

Nevezés, sorsolás 

A versenyre bárki nevezhet saját felelősségére. Nevezési díj: 1000 Ft (helyszínen), ami 2  versenyszámban való 

részvételre jogosít.  Ha 14 éven aluli gyermek csak a gyermekszámban indul 500 Ft nevezési díjat kell csak fizetnie. 

Családi nevezés (3 vagy több résztvevő) esetén a kedvezményes nevezési díj  2000 Ft. 

A sorsolás közvetlenül a verseny megkezdése előtt a strandon. A játékosoknak 15 perccel a verseny megkezdése 

előtt jelentkezni kell a versenybíróságnál, hogy a sorsoláson részt vehessenek. Nevezni lehet a Facebookon az 

eseményhez kapcsolódva vagy emailben a splittpong@splitt-pong.hu címen, illetve 9 órától a verseny kezdéséig a 

helyszínen. Az emailben előzetesen nevezők között a helyszínen ajándékokat sorsolunk ki. 

Versenyrendszer 

A versenyszámok a nevezők függvényében csoportos, kieséses, vagy 2 vereséges kieséses rendszerben kerülnek 

lebonyolításra.  Egy versenyszám megrendezésre kerül, ha legalább 6 résztvevő van az adott versenyszámban.  

Az egyéni mérkőzések 3(2) nyert játszmáig és 11 pontig tartanak. Kettesével van adogatás csere. 2 pont 

különbséggel kell nyerni. Ha már mindkét játékosnak van 10 pontja, akkor váltott adogatás van. 

 

Felnőtt strandbelépő ára 1050 Ft. Gyermek belépő 650 Ft.  A verseny helyszínéről további infó: www.toparty.hu  

www.facebook.com/toparty.strand/ . A SplitT-Pongról további információkat a www.splitt-pong.hu, illetve a 

www.facebook.com/splittpong  oldalon lehet találni.   

A mérkőzésekhez un. kesztyűütőt használunk, amit biztosítunk.  Amennyiben valaki saját ütővel szeretne játszani, 

a versenyen kedvezményes áron lehet SplitT-Pong ütőket vásárolni. 

A rendezvényen résztvevők automatikusan hozzájárulásukat adják a kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak a 

szervező általi korlátozásoktól mentes felhasználásához. 
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