
Időpont: 2013.03.10. Vasárnap 

Helyszín: Ping Pong Világ Asztalitenisz és Szabadidő Sport Egyesület, 2030, 
Érd, Budai u.15 
  
A verseny célja: Játék és versenyzési lehetőség biztosítása Érd város vállalkozói és iparosai számára,. 
  
Versenyszámok:  
  
9,00 páros mérkőzések 
  
11,00 egyéni mérkőzések 
egész nap családi pontgyűjtés (a nap folyamán a családtagok pontokat gyűjthetnek az elért eredményeik 
alapján) és a győztes család külön jutalomban részesül. 
  
  
A verseny két fordulós csoportos körmérkőzés – főtábla rendszerben kerül megrendezésre, figyelmet 
szentelve annak, hogy mindenki kellő számú mérkőzést játszhasson. . A verseny 4+1 kék Joola 
asztalon, Joola labdákkal kerül megrendezésre. A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 
 
Nevezés, sorsolás 
 
A nevezéseket kizárólag elektronikus formában fogadjuk el a következő e-mail 
címen: gamarran@freemail.hu. a mellékelt nevezési lap kitöltésével. 
 
Helyszíni nevezés NINCS! 
 
A nevezési határidő: március 07 24h (késői nevezést nem áll módunkban elfogadni) 
 
Nevezési díj: egyéni 1000 Ft, páros 1000 Ft/pár (helyszínen fizetendő) 
 
A nevezési díjat a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb negyedórával mindenki köteles megfizetni, 
ellenkező esetben a renitens játékos nem állhat asztalhoz. 
 
Díjazás 
 
A versenyszámok 1-3 helyezettjei érmet, oklevelet és kategóriánként a legjobbak 
tárgyjutalmat kapnak.      
  
A nyeremények összértéke: 150 000 FT. 
  
Egyebek 
 
Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget! 
 
A versenyzők legkésőbb fél órával a hivatalos kezdési időpont előtt kötelesek jelentkezni a 
versenybíróságnál. 
 
A versenykiírásban nem taglalt kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az irányadók. 
 
A verseny lebonyolításával és a Versenysorozattal kapcsolatos információkért hívja: Horváth Ferenc 
(06-70-338-18-42) 
 A terem területén büfé működik ahol szendvicseket, süteményt, gyümölcsöt, alkoholos és alkohol 
mentes italokat, kávét lehet vásárolni.  
Lehetőség van sporteszközök és sportruházat vásárlására is. 
  
Az esemény napján lehetőséget biztosítunk a cégek bemutatkozására is (azaz ha hoznak 
plakátot prospektust, akkor az erre kijelölt  felületen bemutatjuk és kihelyezzük. Ennek 
díja a plakátok nagyságától és a szórólapok mennyiségétől függően  5-10 000 Ft. Erre való 
igényüket a következő elérhetőségen jelezzék: Bogatin Attila: Tel: 30 858 7962 
  
Gyermekek részére társasjáték,kártya és egyéb játékok állnak a rendelkezésre. 
 
www.pingpongvilag.hu 



 


