IX. SZERENCS VÁROS KUPA NEMZETKÖZI ASZTALITENISZ
VERSENYKIÍRÁSA
Verseny célja: A sportág és a Szerencs Városnapi rendezvények népszerűsítése,
versenylehetőség biztosítása.
Verseny rendezője: Szerencs VSE Asztalitenisz Szakosztály
Verseny helye: Kulcsár Anita Sportcsarnok Szerencs, Rákóczi út. 100.
Ideje: 2016. április 23. szombat 9:00 óra.
Verseny védnökei: Koncz Ferenc Polgármester
Nyiri Tibor SZVSE elnök
Versenybíróság: Hajdu István főbíró
Csorba István titkár
Versenyszámok: - Szerencs Város Kupa (II. o.) - ffi. egyes és páros
- SZVSE III. o.
- ffi. egyes
- ffi. páros összevont( III. o., amatőr, serdülő)
- Serdülő
- fiú egyes (min. 8 fő).
- Amatőr
- ffi. egyes (min. 12fő)
Versenyen indulhatnak.
Szerencs Város Kupa: - NB.II. és alacsonyabb osztályban versenyző férfi, női játékosok.
SZVSE III. o. ffi. egyes: – Megyei cs.b.ben versenyző férfi, női játékosok.
ffi. páros - Megyei cs.b.ben versenyzők,valamint serdülő és amatőr ffi, női játékosok.
Serdülő
fiú egyes: - 2001.01.01.után született fiúk és lányok.
Amatőr
ffi. egyes: - versenyengedéllyel nem rendelkező férfi, női játékosok
Lebonyolítás:
9:00 – SZVSE III. o.: - ffi. páros egyenes kieséssel, majd egyes selejtező és főtábla
- amatőrök:
- ffi. egyes selejtező, majd főtábla
- serdülő
- fiú egyes (létszámtól függő )
13:00 –SZV. Kupa II. o.: - ffi. páros egyenes kieséssel, majd egyes selejtező és főtábla.
( Nagy létszámú nevezés esetén, kiemelés lesz a főtáblán, az előző év eredménye alapján !)

Díjazás:
Szerencs Város Kupa:
I.– III. h:
SZVSE. III. o. verseny: I.– III. h:
Serdülő:
I.- III. h:
Amatőr:
I.– III. h:

Város Kupa és ajándék
Érem ( I.h.+ ajándék)
Érem és ajándék
Érem (I.h. + ajándék)

A III. helyekért játszani nem kell !
Nevezés: hajduis @freemail.hu
Nevezési idő: 2016. április 22. péntek 12:00 óra, sorsolás 13:00 óra.

A helyszínen nevezést nem fogadunk el !!
Nevezési díj: 500.-Ft./versenyszám.
Serdülő fiú egyes versenyre a nevezés díjtalan.

Egyebek:
- Minden versenyszám 3 nyert játszmáig tart.
- A versenyt 6 db. Joola és 6 db. Butterfly asztalon, Butterfly labdákkal bonyolítjuk le.
- Az itt nem érintett kérdésekben a MOATSZ Játék- és Versenyszabályai az irányadók.
- A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt.
- Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezőség anyagi felelősséget nem vállal!
- Az épületben dohányozni TILOS !
- Büfé a helyszínen.
- Verseny támogatói: - Szerencs Város Önkormányzata

Szerencs, 2016. március 16.

Rendezőség

