
Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

pmatsz2016@gmail.com 

Beérkezési határidő: 2018. július 31. 

 

N E V E Z É S I    L A P 
 

Benevezzük a csapatunkat a 2018/2019. évi Pest Megye Bajnokság  ...................................... osztályába. 

 

A sportkör neve és címe: .......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………............... 

Csapatuk elérhetősége  (név, cím): …………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………............... 

Telefon: __ __ / __ __ __ __ __ __ __    E-mail: ...........................…..@.................................... 

Számlázási adatok (amennyiben eltér az előzőekben megadott sportkörtől és e-mail címtől): 

Számlán szereplő szervezet neve, címe:….………………..…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail cím, ahova a számlát küldjük:  ...........................…..@.................................... 

Mérkőzések helye: ……………………………………………………………………………................ 

A hazai mérkőzésünket az alábbi hétvégi időpontban (nap, óra) kívánjuk lejátszani: 

…………………………………………………………………...……………………………………… 

Megközelítés módja: ……………………………………………………………………………………. 

Edzések helye és ideje (nap, óra): ………………………………………………………………………. 

Milyen típusú asztalokon játsszák a mérkőzéseket? ……………………………………………………. 

Milyen márkájú 3 csillagos labdával (plasztik 40+) játszanak az otthoni mérkőzéseken? 

..…………………….. 

Játéktér mérete [magasság x hossz x szélesség] és fényerő asztalonként (m ; lux): ..…………............... 

kérjük a valós adatokat megadni hiszen ez alapján az esetleges óvások elkerülhetőek 

Mely bajnokságban indít még csapatot/csapatokat? …………………………………………………….. 

Játékosok erősorrendje ebben a benevezett csapatban:  

1.  ……………………………….. 2.  …………………………….…. 

3.  ……………………………….. 4.  …………………………….…. 

Megjegyzések, kívánságok (a MOATSZ szabályzata értelmében hétköznap csak rendkívül indokolt 

esetben játszható mérkőzés!):  

…………………………………………………………………………………………………................ 

Aláírásommal elismerem, hogy a 2018/2019. évi Pest Megye Csapatbajnokság versenykiírását elolvastam és megértettem, illetve az abban 

foglaltakat elfogadom és betartom. A csapatbajnokságban csak olyan egyesületek, szakosztályok csapatai vehetnek részt, akik határidőig 

nevezésüket benyújtották, majd ezt követően a bajnokságok csoportbeosztásai után kiállított számla alapján 2018. augusztus 20-ig befizetik a 
tagdíjat és a nevezési díjat egyaránt! Külön felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy előre semmilyen díj befizetését ne tegyék meg, csak a 

kiállított számla alapján fizessék be a nevezési és tagdíjakat! Nem indulhat a bajnokságban az a csapat, amelynek Szakosztálya a bajnokság 

kezdetéig (első forduló előtti napig beérkezően) a MOATSZ-szal, PMATSZ-szal szemben fennálló tartozását teljes egészében nem 
egyenlítette ki (79/2017. sz. Eln. hat.). A fennálló tartozás határidőre történő rendezése alól kizárólag a főtitkár külön engedélyével 

lehetséges eltérni. Jelen nevezési lap aláírásával kijelentem, hogy a nevezési lap mellékletét képező adatkezelésről szóló tájékoztatást 

megismertem, tudomásul veszem, hogy személyes adataim megadása a bajnokságba történő nevezés feltétele. 

 

Dátum: …………………………… 

 

          ………………………….….                 P.H.                     ………………………………………... 

 Sportköri elnök Szakosztályvezető 


