Az Asztalitenisz Egyetem SE célja az amatőr családok részére játék- és versenylehetőség
biztosítása, tehetségek felfedezése,
illetve a legfiatalabb gyerekekkel a sportág megszerettetése.
2015. május 1. Péntek
1. Verseny ideje
(Information on the ITTF Junior Elite Camp on 5th to 7th February is issued separately)
2. Szervező
Asztalitenisz Egyetem SE
1086 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: joopont@gmail.com
3. Verseny lebonyolító

Asztalitenisz Egyetem SE
Tel: +36 30 899 8852
E-mail: joopont@gmail.com

4. Helyszín

Asztalitenisz Egyetem SE
1086 Budapest, Elnök utca 1. (JOO-Pont Pingpong Klub)
(ingyenes parkolási lehetőség az udvarban)

5. Versenyszám
és kezdési idejük

Családi DC

9:00

6. Játékjogosultság

Amatőr családok, lényeg, hogy rokoni szálak fűzzék egymáshoz.

7. Lebonyolítás

Körmérkőzéses csoport mérkőzések mindenki részére, a csoport győztesek
és második helyezettek jutnak a főtáblára, a többiek a vigaszágra.
A mérkőzéseken a felnőtt a felnőttel, a gyerek a gyerekkel játszik majd sor kerül
egy párosra. Rövidített DC rendszer. A mérkőzése eredménye 3:0 vagy 2:1 lehet.
A főtáblák és vigaszágak egyenes kieséses rendeszerűek.
Minden mérkőzés 3 nyert szettig tart.

8. Sorsolás

Verseny előtt 30 perccel.

9. Felszerelés

Asztal:
Labda:
Padló:

JOOLA 2000S
Darab:
6
Fehér 3*** csillagos versenylabda (celluloid)
Laminált padló

Szín:

Zöld

10. Nevezési díj
(helyszínen fizetve)

2000 Ft / csapat

11. Nevezés

A verseny előtt 40 perccel. Előnevezés lehetséges a geribencsik@gmail.com-on vagy
a joopont@gmail.com-on

12. Díjazás

Az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek.

13. Egyebek

A versenyzők a versenyszám kezdése előtt legkésőbb 40 perccel kötelesek
a szervezőknél jelentkezni és a nevezési díjat befizetni.
A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, a mérkőzéseken
történő sérülésekért, esetleges anyagi károkért a szervezők felelősséget nem
vállalnak.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a "ser", virsli szabályai szerint járunk el. :)
Váltócipő használata kötelező!
Az öltözőkben hagyott értékekért a szervezők felelősséget nem vállalnak!

14. Határidők
Előnevezési határidő
Nevezési határidő

2015
ÁPR.
30
(19:00)
A helyszínen 40 perccel a kezdés előtt!!!

Ajándék "ser", virsli, zsíros kenyér és bambi!

Mindenkit szívesen látunk, találkozzunk az
Asztalitenisz Egyetem SE családi buliján!!! Ajándék "ser", virsli, zsíros kenyér és bambi!
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