CSILLAG Asztalitenisz Kupa
A verseny célja: A sportág népszerűsítése, játék és versenyzési lehetőség biztosítása
amatőr játékosok számára gyermek, ifi, felnőtt és senior korcsoportokban. A Csillag Kupa
Bajnoka cím elnyerése.
A verseny helye és ideje:
Medgyessy Ferenc Általános Iskola, Budapest, 1039 III. kerület, Medgyessy u. 24., tornatermében, 6 asztalon
2018. december 9. (vasárnap), 9.00-14.00-ig
Versenyszámok:
I.

Amatőr (nem igazolt) egyéni serdülő kategória és ifi kategória, fiú-lány vegyes, 8-11
és 12-15 éves korig: 9.00-órától.

II.

Amatőr (nem igazolt) felnőtt férfi és női kategóriák valamint senior kategória : 12.00órától.

Díjazás:
A verseny kategóriák 1. helyezett Kupát, 1-3. helyezettjei érmet kapnak, valamint minden
résztvevő oklevelet kap részvételéért.
A verseny résztvevői:
Mindazon amatőr (nem igazolt) versenyzők, akik előre leadták előnevezésüket e-mailben,
és a versenyszámuk kezdete előtt fél órával (I. 8.30., II. 11.30) a versenyrendezőségnél
jelentkeznek, és a helyszínen befizetik a részvételi díjat. Nevezést csak elektronikus úton
tudunk elfogadni, a helyszínen a verseny napján nem áll módunkban elfogadni.
Nevezések beérkezési határideje: 2018. december 6., 12.00 óra, csak elektronikus
úton lehet nevezni.
Nevezési díj: gyerekeknek 1500 Ft/fő aznap 8.30-ig, felnőtteknek 2.200 Ft/fő aznap
11.30-ig, a díj helyben történő befizetésével.
Nevezni írásban az alábbi e-mail címen lehet:
E-mail: csmsz.sport@gmail.com
Kelen Balázs, telefon: 06-70/314-0021 (érdeklődés esetén hívható)
Weblap: www.csillaghegysport.hu
Facebook oldal: Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE

A verseny lebonyolítása:
Az amatőr (nem igazolt) versenyzők kategóriánként kerülnek besorolásra. Az indulók
számától függően csoportos körmérkőzéses, majd egyenes kieséses formában történik. A
verseny 6 asztalon, 40+ -os labdával kerül lebonyolításra, 2 nyert szettig menő
mérkőzésekkel.
Versenybíróság:
Versenyigazgató: Kelen Balázs
Versenybíró:

Zacher Gizella

Egyebek:
Minden versenyző csak saját felelősségére indulhat a versenyen, ill. szülője vagy kísérője
felel értük. Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal!
A versenykiírásban nem érintett egyéb kérdésekben a MOATSZ verseny és játékszabályai
az irányadóak.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Minden résztvevő számára sportszerű, jó versenyzést kíván a CSMSZ SE.
Budapest, 2018. november 10.
Kelen Balázs CSMSZ elnöke

