2021. évi Decathlon Kupa Utánpótlás Asztalitenisz Verseny
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A verseny rendezője:
Fazekas Péter és Kovács László
A verseny támogatói: Decathlon Magyarország Kft.
A versenybíróság:
Versenybírók:
Kékedi Tibor
Bódis Attila
Karikás Gábor
A verseny helye és ideje:
2021. augusztus 15.
2141 Csömör. Major út 7-9. Csömöri Sportcsarnok
Versenyszámok:
- U9 leány és fiú egyes igazolt és nem igazolt (2012.01.01.-én és utána születetteknek)
- U11 leány és fiú egyes igazolt és nem igazolt (2010.01.01.-én és utána születetteknek)
- U13 leány és fiú egyes igazolt és nem igazolt (2008.01.01.-én és utána születetteknek)
A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje:
2021. augusztus 15. (vasárnap) 10:00 U9-es korcsoportú leány és fiú egyes csoportok majd főtábla
11:30 U11-es korcsoportú leány és fiú egyes csoportok majd főtábla
13:00 U13-as korcsoportú leány és fiú egyes csoportok majd főtábla
A csoportból nem továbbjutó gyerekek számára vigaszversenyt rendezünk.
Nevezés:
A nevezések beérkezésének határideje: 2021. augusztus 13. (péntek). Nevezni az
upbajnoksag@gmail.com email címen lehetséges.
Nevezési díjak:
Minden versenyszámban a nevezési díj 1.000 Ft.
Díjazás:
1. hely: Decathlon 8000 Ft értékű vásárlási utalvány aranypingponglabda, érem, oklevél
2. hely: kupa, érem, oklevél
3-3. hely: kupa, érem, oklevél
Minden induló gyerek ajándékba kap az Aranyfüzet sorozatból egy Mednyánszky Mária
(18-szoros világbajnok) emlékfüzetet.
A verseny JOOLA asztalokon, JOOLA Flash*** labdákkal kerül lebonyolításra.

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és
játékszabályai, valamint az ide vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók.

Fazekas Péter július. 27.-i facebook bejegyzése
Már majdnem 20 csapat nevezett az augusztus 14-i Ligák Kupájára és még van 15 nap a nevezési
határidőből! A nevezők között vannak kerületi, budapesti, NB-s és Extraligás játékosok is!
Jó mezőnynek ígérkezik és a poénelőnyöknek köszönhetően ott a lehetőség mindenki előtt.
A versenyre nevezni itt lehetséges: http://www.ligak-kupaja.hu/nevezes
További infók: http://www.ligak-kupaja.hu/
Decathlon Kupa Utánpótlás Verseny
Már érkeznek a nevezések az augusztus 15-i gyerek versenyre is.
Célunk az, hogy minden gyerek minél több meccset játsszon. Csoportokkal kezdünk, utána főtábla és vigasz
verseny.
Kategória: igazolt és nem igazolt
Nem igazolt kategóriában azok a gyerekek indulhatnak, akik még nincsenek leigazolva egyesületbe.
Korosztályok: U9, U11, U13
Versenyszámok: leány és fiú egyes
Nevezési díj: 1,000Ft/fő/versenyszám
Díjazás az összes korcsoportban:
1. hely: Decathlon 8000 Ft értékű vásárlási utalvány
aranypingponglabda, érem, oklevél
2. hely: kupa, érem, oklevél
3-3. hely: kupa, érem, oklevél
Nevezés: upbajnoksag@gmail.com email címen lehetséges
Gyertek minél többen!

