A verseny időpontja: 2014.05.03. szombat, kezdés 9 óra 30 perc
GB Science Kupa felnőtteknek, nem csak Budapestiek részére
Kedves Sporttársak!
A Budapesti Asztalitenisz Szövetség és a Puskás DSK illetve a magyar
világújdonság GB ütőket forgalmazó Sorina Bt együttműködésével
megrendeznénk az asztalitenisz sport történetében világpremiernek számító GB Kupát,
felnőtt versenyzők részére, úgy hogy minden játékos GB Science ütővel játszana.
A versenyre felkértünk 2 védnököt, Gergely Gábor világbajnokot, és Dr Bátorfi Istvánt,
akik megtisztelő módon elfogadták a felkérést, és Dr Bátorfi úr jelezte azt is, hogy
sporttársaival együtt játékosként is részt kíván venni a versenyen.
Díszvendégként, a verseny előtti fényképezésre szeretnénk elhívni Sasvári Sándort, a
Madách Színház művészét, aki az első GB Kupát is megtisztelte jelenlétével, amelyet a GB
Science ütővel játszó újoncoknak rendeztünk 2012 decemberében (lásd: GB honlap).
A versenyre a GB Science ütőket a Sorina Bt biztosítja korlátozott számban, az előzetes
érdeklődés felmérésének figyelembe vételével.
A versenyt minimum 10 fő jelentkezése esetén rendezzük meg (GB Top 10-ek formájában),
maximálisan 50-60 fő részvételével, figyelembe véve a rendező Puskás DSK termének, és
szakemberi személyzetének lehetőségeit.
A versenyt a budapesti osztályokban illetve megyei bajnokságokban szereplő versenyzőknek
rendezzük meg, akik szeretnék kipróbálni a GB Science ütővel való játékot.
A fiatal generáció, (a new generation) már bizonyította az ütőben rejlő lehetőségeket az
újonc, serdülő és ifjúsági versenyeken, győzelmekkel és bajnoki címekkel (lásd GB honlap).
Legutóbb a Puskás Technikumban egy rangos felnőtt versenyt nyert meg a serdülő válogatott
15 éves Both Levente (Malév SC) GB Science ütővel játszva, aki legújabb hírként:
megnyerte a Serdülő „20”-ak versenyt. Sorolhatnánk az GB Science ütővel elért komoly
sikereket (amelyről bővebben a GB honlap „hírek, további események” rovatában
fényképeket is láthatnak).
Az ütőkre való borítást mindenkinek magának kell hoznia (esetleg néhányat tudunk
biztosítani kedvezményes áron, ha szükséges valaki számára, előzetes egyeztetés alapján).
A verseny után lehetőséget biztosítunk a GB ütők csökkentett árú megvásárlására.
GB ütők árai és típusai megtekinthetők a GB honlapon. www.gb-bladefamily.com
Kérjük, mielőbb jelentkezzetek, mert a versenyzők számát korlátozzuk.
Az előzetes nevezési díj: 2000 Ft
Az esetleges helyszíni nevezési díj: 4000 Ft
A nevezési díjat vásárlás esetén beszámítjuk a GB ütők megvásárláskor.
Jelentkezés: Szabó László: szlaciedit@gmail.com
A jelentkezés határideje: 2014. április 30.
A versenyről informáljuk Adham Shararát, az ITTF elnökét, aki kérte, hogy rendszeresen
tájékoztassuk a GB Science ütőkkel kapcsolatos eseményekről és eredményeiről.
Várjuk a jelentkezéseket!
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