2017. évi Nyílt Budapesti Asztalitenisz Bajnokság
VERSENYKIÍRÁS

Verseny célja:

A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása
mozgáskorlátozott és más fogyatékos asztaliteniszezők számára

Verseny rendezője:

Magyar Asztalitenisz Szövetség

Verseny ideje:

2017. február 19. 11.00 óra

Verseny helyszíne:

Ormai László Asztalitenisz Csarnok
Budapest, II., Marcibányi tér 13.

Versenybíróság:

Főbíró: Dr. Kaiser János
Főbíró-helyettes: Sipos Ernő

Verseny résztvevői:

A Budapest Bajnokság nyílt az alábbi kitételekkel:
- saját sérülés specifikus kategóriájában való jogosultság
(szervátültetettek, értelmi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak)
- MOATSZ versenyzői engedély vagy FODISZ VESPA
regisztráció
- (kategóriájában) érvényes sportorvosi igazolás

Versenyszámok:

Női és férfi egyéni (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kategóriában)
Női és férfi páros
FODISZ Diák fiú-lány egyéni (1999. január 1-től születettek)
Egyéni és páros számokban a versenyszámot csak akkor indítjuk el, ha legalább egyéniben 4 fő, párosban 4 pár nevezett.
A páros versenyszámokra két külön egyesületbeli versenyző
nevezése csak akkor fogadható el, ha mindkét egyesület nevezi
a saját versenyzőjét a választott párjával.
Azonos egyesületbeliek a páros versenyszámokat egyforma
mezben kötelesek játszani !

Nevezés:

A nevezési határidő: 2017. február 15.
Nevezéseket kizárólag a kaiser53janos@gmail.com
címre küldve a megadott formanyomtatványon fogad el a Versenybíróság. Nem a megadott nyomtatványon megküldött, valamint a határidőig be nem érkezett nevezéseket figyelmen kívül
hagyjuk.

Nevezési díj: egyéni 1.500,-Ft/fő/,
páros
750,-Ft/fő
Nevezési díjat a helyszínen a verseny megkezdése előtt kell
– számla ellenében – befizetni !
FODISZ VESPA rendszerbe regisztrált diák sportolók nevezése
díjmentes.
A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját is be
kell fizetni.

Költségek:

A verseny rendezési költségeit a rendezők viselik.
A versenyzők nevezési díját, étkezését és utazási költségeit a
nevező egyesület fedezi.

Díjazás:

Minden versenyszám 1-3. helyezettjei éremdíjazásban
részesülnek.

Egyebek:

A versenyzők a verseny megkezdése előtt fél órával a
Versenybíróságnál kötelesek jelentkezni versenyzési és
sportorvosi igazolásukkal.
A versenyt 8 db. JOOLA asztalon, JOOLA SUPER P+***
labdákkal kerül megrendezésre.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ
verseny- és játékszabályai, valamint az ide vonatkozó egyéb
rendelkezései az irányadók.
A rendezőség az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget
nem vállal.
A válogatott játékosoknak a versenyen való részvétel kötelező!!!

MINDEN VERSENYZŐT ÉS ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK !!!

Budapest, 2017. február 03.

Jóváhagyta:
Dr. Paár Dávid
MOATSZ mb. főtitkára

Dr. Kaiser János
PAB szakmai elnök

