Dobolyi Aladár
emlékverseny

A Kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub nevében tisztelettel meghívjuk a 2018. 11. 24.‐25.
között megrendezésre kerülő Dobolyi Aladár asztalitenisz emlékversenyre.
A VERSENY RENDEZŐJE:
- Nagy Mózes Sportklub Kézdivásárhely
- Dobolyi Aladár Asztalitenisz Sportklub Egyesület
PARTNEREK:
Kézdivásárhely Önkormanyzata, Bokor Tibor polgármester
A VERSENY HELYE ÉS IDEJE: Kézdivásárhely, Stadion utca 12, november 24-25., szombat, vasárnap
09:00 óra Sportcsarnok,
VERSENYSZÁMOK:

Fiú és lány U-9 (2009 és utána születettek)
Fiú és lány U-11 (2007-2008 -ban születettek)
Fiú és lány U-13 (2005-2006 -ban születettek)
Fiú és lány U-15 (2003-2004 -ben születettek)

LOGISZTIKA: 16-20 asztal.
DÍJAZÁS:
A versenyszámok I.-III. helyezettjei érem és serleg
Továbbá minden résztvevő ajándék pólót kap a fő támogató, a Secuiana nadrággyár felajánlásából.
NEVEZÉSI DÍJAK: 2000 forint személyenként, amelyet a verseny megkezdése előtt be kell fizetni! A
benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját is ki kell fizetni.
A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a Versenybíróságnál
jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély, valamint sportorvosi igazolás nélkül a
bajnokságon nem lehet indulni.

Sponzori:

Parteneri:

NEVEZÉS:
- email: memorialuldobolyi@yahoo.com
‐ telefon: 0040748.853.803 ‐ Kerekes Barnabás
- A nevezések beérkezésének határideje: 20.11.2018, 21,00 óra;
A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:
- 3 nyert játszma az 5-ből (3/5);
Szakaszok: Alsó csoportok, Felső csoportok, Főtábla
- 5-6 versenyzőből álló alsó csoportok, az első 4 továbbjut.
- 4 versenyzőből álló felső csoportok , az első 2 továbbjut.
- Főtábla (32/16/8) nevezés függvényébe
EGYEBEK
Fotók, videók: A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek, videók készülhetnek a
verseny során. Ezekkel a képekkel, videókkal a verseny rendezői rendelkeznek, azokat harmadik személy
rendelkezésére bocsáthatják.
Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak.
A versennyel kapcsolatos és szálláslehetőségekkel kapcsolatos kérdéseikkel valamint más kiegészítő
informaciókért forduljanak bizalommal Kerekes Barnabáshoz a 0040748853803 telefonszámon.
A szervezők fenntartják a veresenykiírás utólagos módosításának jogát a iratkozások függvényében.
Bejan András ‐ Igazgató

Kerekes Barnabás ‐ Edző

Kézdivásárhely, Sportcsarnok
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