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Nyári Verseny egy őszi vakációért 2022 

Újra meghirdetjük a nagy sikerű nyári versenysorozatot a Csepeli Pingpong Clubban! 

A 4 alkalomból álló verseny fődíja egy kora őszi balatoni vakáció, amely Zamárdiban, a Hotel Famíliában 

vehető igénybe. 

 Kora őszi balatoni vakáció 
2 fő 2 éjszaka + egy 10 év alatti gyerek    - welcome drink     - svédasztalos reggeli    - wellness 

használat 

- 2 db 15 perces masszázs   - ajándék pálinkafőzde látogatás 

 A verseny helye: 
Cím: 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 117. 

Hév végállomás mellett (volt telefonközpont épülete) 

 A verseny rendezője: 
Csepeli Pingpong Club 

 A verseny időpontjai: 
Május 29.         
Június 12. 
Július 17. 
Augusztus 28. 

 Kategóriák: 
I. Egyéni: hobbi, amatőr, kerület II-ig bezárólag  Kezdés 9.30 -korII.  
Egyéni: kerület I., Bp. bajnokság 1 B-ig bezárólag, megyei bajnokságban versenyzők     Kezdés 13.00 -kor 

 A verseny lebonyolítása: 
Az egyéni versenyszámokat csoportmérkőzéses rendszerben bonyolítjuk le. A csoportmérkőzések 
továbbjutói kieséses rendszerben folytatják a játékot. Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. 

 A versenynap végén a versenyzők pontokat és érmeket kapnak. 
I. Helyezett: 8 pont 
II. Helyezett: 5 pont 
III. Helyezettek: 2 pont 
A versenysorozat végén mindkét kategóriában a legtöbb pontot elérő játékos nyeri a fődíjat. A kategórián 
belüli pontegyenlőség esetén döntő mérkőzésre kerül sor. Azon résztvevők között, akik legalább 3 
alkalommal vesznek részt a versenysorozaton 10 000 Ft értékű OMV vásárlási utalványt sorsolunk ki. 

 Nevezés: 
Nevezni előre írásban az info@pingpongclub.hu e-email címen a résztvevők nevével és telefonszámával, a 
kategóriai megjelölésével lehet. Amennyiben igazolt játékos, kérjük jelezze milyen osztályban játszik. 
Nevezési határidő mindig a versenynap előtti nap déli 12 óra. 

 Nevezési díj: 
2500 Ft / alkalom 

 További információk 
- A teremben váltócipő használata kötelező. 
- A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, a mérkőzéseken történő sérülésekért, 
esetleges anyagi károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 
- Az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. 
- A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 
- Valamennyi itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ verseny és játékszabályai és rendelkezései az 
irányadóak. 


