ITSH Mikulás napi
Családi PingPong Verseny
1. A verseny célja:
A sport, a pingpong népszerűsítése. Egy jó hangulatú, aktív kikapcsolódást biztosító nap eltöltése
nemes családi versengés keretében.
2. A rendezvény helye és ideje:
Gönczy Pál Általános Iskola tornaterme (Debrecen-Józsa, Gönczy Pál u. 1-3.)
2014.12.06 Szombat 9:00 órától
3. A verseny szervezője:
CSR belső pályázat keretében az ITSH önkéntes munkavállalói az ITSH támogatásával
4. Versenyszámok:
16 éves korig 3 korcsoportban gyerek versenyszámok
- 1. Ifjúsági: 1998 – 2000 években születettek számára
- 2. Serdülő: 2001 - 2003 években születettek számára
- 3. Újonc: 2004 évben és később születettek számára
3 fős családi csapat-verseny, ahol a csapatokban kötelezően legalább egy fő 16 évnél fiatalabb gyerek
és legfeljebb egy 18 évnél idősebb férfi játékos szerepel.
6. Indulásra jogosultak:
Minden gyermek és család, akik 2014. december 3 (szerda) 21:00 óráig a ztarsoly@gmail.com címen
vagy +36 30 230-1331 telefonszámon részvételi szándékukat Tarsoly Zoltánnál jelzik.
7. Lebonyolítás:
09:00 – 09:30 Regisztráció az előzetesen jelentkezett résztvevőknek, közben bemutató igazolt
versenyzők meghívásával.
09:30 – 13:00 Gyerek versenyszámok
13:00 – 13:30 Díjátadás
13:30 – 17:00 Családi versenyszám, majd díjátadás
A verseny – a résztvevők számától függően –, csoport körmérkőzésekkel kezdődik, majd kieséses
rendszerben folytatódik. A családi fordulók 3 egyéni mérkőzésből állnak, ahol az első mérkőzés
kötelezően a gyerekek mérkőzése, a másik két mérkőzés a nevezésnél leadott családi erősorrend
alapján kerül összepárosításra.. (A felnőtt férfi játékos automatikusan az 1. helyre kerül, amennyiben
szerepel a családban.)
A szervezők fenntartják a jogot az esetleges változásokra, amennyiben a verseny ezt megköveteli.
8. Díjazás:
A versenyszámok 1-3 helyezettjei érmet kapnak, az 1. helyezettek serleg és ajándék díjazásban
részesülnek. Az előzetesen regisztrált gyerekek mikulás csomagot kapnak.
9. Egyebek:
A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak.
Minden egyéb kérdésben a MOATSZ érvényes játék és verseny szabályai az irányadóak. Az
öltözőben, a tornateremben és az iskolában hagyott tárgyakért a szervezők nem vállalnak felelősséget!
További versennyel kapcsolatos kérdésekben felvilágosítás kérhető Tarsoly Zoltántól a + 36 30
2301331-es telefonszámon.
Debrecen. 2014.11.22

