XI. BALATON KUPA DUNÁNTÚLI UTÁNPÓTLÁS VERSENY
VESZPRÉM, 2017. augusztus 26. (szombat)
1. A verseny célja: A vidéki asztalitenisz élet fellendítése. A sportág
népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása elsősorban a dunántúli
utánpótlás korosztály számára. A ranglistaversenyekre való felkészülés
elősegítése.
2.A verseny rendezője: Veszprémi Asztalitenisz SE , Veszprém Megyei
Asztalitenisz Szövetség és Ajkai Bányász Sportkör.
3.Versenybíróság:Főbíró:
Pad Ágoston, Bakonyi Ferenc
Helyettes:
Tóthné Nagyőszi Ildikó, Felleg gábor
4.Versenyszámok:
a) Újonc leány és fiú egyéni összevont I. korcs. (2004.01.01. és utána
születettek)
b) Újonc leány és fiú egyéni II. korcsoport
(2005.01.01.2005.12.31. között születettek)
c) Újonc leány és fiú egyéni III. korcsoport
(2006.01.01.2006.12.31. között születettek)
d) Újonc leány és fiú egyéni IV. korcsoport
(2007.01.01.után
születettek)
A versennyel kapcsolatban minden információt ezen a telefonszámon lehet
kérni. M. 06-70-244-73-04
5.A verseny helyszíne: Noszlopy Gáspár Gimnázium (korábban Medgyaszay
volt a neve) és Kollégium tornaterme, 8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
(Dózsaváros)
6. A verseny időbeosztása:
2017. augusztus 26. szombat:
Újonc egyéni II-III-IV-es korcsoport:
9.30 - leány, fiú egyéni.
Összevon újonc, I-es korcsoport:
Kb.12.30 – 13.00 leány, fiú egyéni
7. Nevezés, sorsolás: A nevezéseket erősorrenben kérjük megadni. Akik az
országos ranglistán rajta vannak, kérjük írják oda ranglista helyüket az adott
korcsoportban nevük mellé.

Nevezések beérkezési határideje :
22.00 óráig!!!!!!
Nevezési cím : FIÚK,

2017. augusztus 22. kedd

Pad Ágoston: M: 06-70-339-9885
e-mail: androhu@gmail.com

LÁNYOK, Tóthné Nagyőszi Ildikó: M: 06-70-244-7304
e-mail: nagyoszi@gmail.com
Sorsolás : 2017. augusztus 24. csütörtök 18.00 órakor.
8. A verseny lebonyolítása:
Az egyéni versenyszámok a nevezésektől függően körmérkőzéses vagy
előtábla és főtábla alkalmazásával egyenes kieséses rendszerben
lebonyolítva.
A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. Az újonc lányok és fiúk a
saját korcsoportjukon kívül az összetett újoncban is indulhatnak.
Amennyiben az idő megengedi és a játékosok vállalják, akkor a
verseny végén az összetett újonc első három leány és fiú helyezettjei
körmérkőzés formájában megmérkőzhetnek külön ajándékokért.
Minden versenyző saját felelősségére indulhat a versenyen, ill. szülők,
edzők felelnek játékosaikért. Versenyzési engedély és sportorvosi igazolás
nem szükséges.
9. Díjazás:
Az első helyezettek érem, kupa és ajándék jutalomban, második,
harmadik helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
Minden induló gumicukrot, vagy jégkrémet, vagy csokoládét
vehet át, tehát választhat.
Nevezési díj: 600 Ft/Fő/versenyszám.
10. Egyebek:

A versenyt 7-8 Joola asztalon, xxxSUPER P40+ labdával rendezik meg.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai az
irányadóak.
Kevés induló esetén egyes korcsoportok összevonására is sor kerülhet.
Büfé

nem lesz a verseny ideje alatt.

Szállásigény: Szintén itt az iskolai kollégiumban korlátozott férőhellyel

2600 Ft/fő/éjsz. plusz ifa (400 Ft) www.noszlopy.sulinet.hu
honlapon lehet tájékozódni a kollégiumról.
További információ a szállással kapcsolatban: Péringer Ferenc
06-30-929-5290 e-mail: peringer@gmail.com
Tombola sorsolására kerül sor kb. 13.00 óra körül.
Megközelíthetőség: Városközponttól 5-ös helyijárat, (Papvásár u. megálló),
továbbá a 13-as és 3-as helyijárattal az Avar utca sarkáig. Gyalog innen 5
perc az iskola ill. a kollégium.
Gépkocsival az alábbi térkép szerint:

Veszprém, 2017. augusztus 06.

Rendezőség

