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III. ZICHY NYÍLT EGYÉNI PONTSZERZŐ VERSENY
2015 .Január 11 ( Vasárnap ) - 10:00
Leírás:

















A verseny célja:
Integrált verseny. Igazolt és amatőr versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása.
Az asztalitenisz népszerűsítése.
A verseny helye és ideje:
2015. január 11. (VASÁRNAP 10.00 óra NYÍLT VERSENY
Budapest VI. kerület Zichy Jenő utca 5. /PINCE /
MEGKÖZELÍTHETŐ : 3-AS KÉK METRÓ Arany János utcai megálló
A verseny rendezője:
Brumi Szöcske Team Asztalitenisz Klub
Versenyszámok:
Vasárnap 10:00 óra Nyílt Verseny
Vasárnap Vigaszág ( Megfelelő számú érdeklődés esetén )
A verseny résztvevői:
A verseny nyílt. Versenyzők és amatőrök, nők
NBI és alacsonyabb osztályban szereplők és amatőrök,.
Minden versenyző saját felelősségére indulhat.
A verseny lebonyolítása:
- A verseny körmérkőzéses selejtezővel kezdődik, és kieséses főtáblával folytatódik. - Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.
- A versenyt 4 asztalon 40 mm-es labdával bonyolítjuk.
 hely 8 pont – II. hely 7 pont – III. hely 6 pont – IV. hely 5 pont
V. hely 4 pont – VI. hely 3 pont – VII. hely 2 pont – VIII. hely 1 pont
A fordulók után a kupára felkerül a nyertes neve
Aki a tizedik fordulóra a legtöbb győzelmet szerzi ,az nyeri végleg a vándorkupát.
A verseny díjazása:
Az első helyezett kupa a második és harmadik helyezett érem díjazásban részesül.
Nevezés, sorsolás:
Nevezés : zichyterem@freemail.hu e-mail címen vagy a 06 20 328 0952 telefonszámon vagy
személyesen a helyszínen lehetséges
Nevezési díj: 1.000,- Ft személyenként, mely a helyszínen fizetendő a verseny megkezdése előtt!
Sorsolás: A verseny kezdése előtt fél órával.
9.) Egyéb tudnivalók:
A TEREMBEN ÉTKEZNI TILOS !!!!!!
A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat.
Az öltözőben hagyott tárgyakért a Szervező Bizottság felelősséget nem vállal.
Minden – jelen versenykiírásban nem szabályozott – kérdésben a MOATSZ Versenyés Játékszabályaiban foglaltak a mérvadóak.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Kérdése van ? : 06 20 328 0952
Minden kedves sportolónak sportszerű játékot kívánunk !
Budapest 2014 november 22
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