IV. JOOLA-Thermál Kupa Nemzetközi Szenior
Asztalitenisz Verseny
Harkány, 2008.08.22-24.

Verseny helyszíne:

Időpontok:

2008.08.22-24.
2008.08.30.

Harkány Sportcsarnok
7815 Harkány, Petőfi S. u.42.
Tel: 72/480-323
Fax: 72/580-080

JOOLA Thermál Kupa
Markovics János Emlékverseny

Kedves Sportbarátaink, Tisztelt Hölgyem, Uram !

Verseny lebonyolítása:

A Harkány SE és a JOOLA Tischtennis GmbH rendezésében immár negyedik
alkalommal kerül sor a THERMÁL Kupa és a MARKOVICS János Emlékverseny
lebonyolítására.

- Egyéni és DC versenyek az alábbi kategóriák szerint:

Eddig folyamatosan nőtt az induló versenyzők száma, így reméljük, hogy az idei
évben is minél többen tisztelnek meg bennünket nevezésükkel.
Reméljük, hogy a verseny és az ismert gyógyfürdő vonzó lehetőség a
sporttársak számára.
Bővebb információért kérjük látogassa meg az alábbi internet címeket:
www.harkanyfurdo.hu, www.harkany.hu, www.joola.hu

- Párosverseny két kategóriában:

1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:
6. kategória:

40-60 éves korig /I. kategória/,
60 év feletti /II. kategória/

1968.12.31.-e előtt születettek /40-50 év/
1958.12.31.-e előtt születettek /50-60 év
1948.12.31.-e előtt születettek /60-65 év/
1943.12.31.-e előtt születettek /65-70 év/
1938.12.31.-e előtt születettek /70-75 év/
1933.12.31.-e előtt születettek /75 év felett/

/A versenyen 1968.12.31. után született játékosok nem vehetnek részt !!!/
Egyéni és páros versenyeken is 4 vagy 5 fős csoportmérkőzéses, majd egyenes kieséses
rendszerben folyik tovább a verseny.
Egyéni versenyeknél a csoportmérkőzések során kiesett játékosoknak vigaszversenyt
rendezünk, mely az egyenes kieséses versennyel párhuzamosan zajlik.

Időbeosztás: 2008.08.22. /péntek/: 17.00. óra Férfi és női páros versenyek.

2008.08.23. /szombat/: Férfi és női egyéni versenyek:
08.45. Ünnepélyes megnyitó
09.00. Férfi és női egyéni
10.30. Férfi és női egyéni
11.30. Férfi és női egyéni
12.00. Férfi és női egyéni
12.30. Férfi és női egyéni

Nevezési cím:

Borbás Csaba
7815 Harkány, Vak Bottyán u. 1.
Tel: 72/480-323
Fax: 72/580-080
e-mail: thermalkupa@freemail.hu

II. kategória
I. kategória
III. kategória
IV. kategória
V. – VI. kategória

IV. JOOLA - Thermál Kupa Nemzetközi Szenior Asztalitenisz Verseny
2008.08.24./vasárnap/ DC csapatverseny:

Nevezési lap

A mérkőzés 3 győzelemig tart.

09.30. I.-III kategória /40-60 év közötti férfi és női csapatok/
11.30. IV.-VI kategória /60 év feletti férfi és női csapatok/

Név:

_____________________________________________

Lakcím:

_____________________________________________

A verseny folyamán, ha bármelyik számban 6 vagy annál kevesebb induló van, akkor
kategóriákat von össze a rendezőség.

Telefon:

_____________________________________________

Születési idő:

_____________________________________________

Korcsoport:

_____________________________________________

Nevezési díj:

A három versenynap + vacsora pénteki befizetéssel: 5.000.- Ft
Későbbi fizetés esetén versenynaponként:
2.500.- Ft
Vacsora:
2.500.- Ft

Nevezési határidő:

2008.08.18.

A verseny JOOLA asztalokon /14 db/ és JOOLA labdákkal kerül lebonyolításra.

2008.08.30. Markovics János Emlékverseny DC csapatok számára.
Kategóriák:

„A” kategória: NB III-nál magasabb osztályban
szereplő játékosok részére
„B” kategória: NB III vagy annál alacsonyabb osztályban
szereplő játékosok részére.

Nevezési díj:

2.500.- Ft/csapat

Idősorrend:

09.30. „B” kategória
11.00. „A” kategória

Nevezési határidő:

2008.08.23.

Díjazás:

Érem- illetve pénzdíjazás.

Versenyszám:

Kérem ikszeljen !

Csapattárs neve:

Egyéni:
Páros:
DC csapat:
DC, páros esetén amennyiben nincs csapattársa, úgy azt a rendezők jelölik ki.
Nevezési cím:

Borbás Csaba:

7815 Harkány, Vak Bottyán u. 1.
Tel: 72/ 480-323
Fax: 06/72-580-080
E-mail: thermalkupa@freemail.hu
Aláírás:
___________________

