MAGYAR NYILT ÚJONC NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG 2016
Szponzorok: Metalloglobus Zrt.
Időpontja:
2016. január 15-17.
Helye:
Angyalföldi Sport és Szabadidő Központ,
1139 Budapest, Rozsnyai u. 4.
Honlap:
www.minicadet.ppong.hu

Versenyszámok:
Újonc fiú csapat
Újonc fiú egyes (2003 január 01.után születetteknek)
Újonc fiú egyes (2005 január 01.után születetteknek)

Újonc leány csapat
Újonc leány egyes (2003 január 01.után születetteknek)
Újonc leány egyes (2005 január 01.után születetteknek)

Résztvevők:
A versenyen bármely ITTF tagország részt vehet, és ezen országok bármely sportklubja. A magyar klubok által
nevezett versenyzőknél a magyar ranglista alapján összeállított erősorrend szerint vehetnek részt a játékosok.
A versenyen csak 2003. január 01. után született versenyzők indulhatnak el.
Nevezés:
Nincs létszámkorlátozás a nevezések során. Két vagy több csapat nevezése esetén a legmagasabban rangsorolt
versenyzőknek kell az első csapatban játszaniuk.
Játék szisztéma:
Csapatverseny:
 Az Ifjúsági és Serdülő EB szisztémája szerint. A mérkőzések rendje: A v X, B v Y, páros, A v Y, B v X
1. szakasz: Selejtező csoport mérkőzései
2. szakasz: Egyenes kieséses rendszer
A létszámtól függően minél több játéklehetőséget biztosítunk!
Egyéni számok:
 1. szakasz: Selejtező csoport mérkőzései
 2. szakasz: Egyenes kieséses rendszer
Vígaszág a csoportból kiesetteknek, ha a létszám megengedi.
A játék szisztéma és a kiemelés az 2013/2014-es ITTF kézikönyv 3. fejezete alapján készül.
Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart.
Felszerelés:
Asztalok:
Joola (kék)
Labdák:
Joola*** Plastic
Padlóborítás: parketta
Nevezési határidők:
Előzetes nevezés:
2015. december 20. (péntek)
Nevezési határidő: 2016. január 04. (hétfő)
E-mail:
minicadet.ppong@gmail.com

Sorsolás:
A csapatverseny első szakaszának sorsolását 2016. január 12-én tartjuk.
A csapatverseny 2. szakaszának valamint az egyéni sorsolása a verseny színhelyén a verseny ideje alatt történik.
Díjak:
A győztesek és a helyezettek érmet, illetve a szponzorok által felajánlott tárgyakat nyernek.
Vendéglátás:
A magyar játékosok és kísérőik az alábbi lehetőségek közül választhatnak:
1)
Teljes ellátás: 16.000.- Ft/fő/nap (szállás 2-3-4 ágyas szobákban + napi három étkezés)
A szállás ****-os hotelben lesz.
2)
Aki csak a versenyen vesz részt (központi szállást és étkezést nem igényel) az személyenként és
versenyszámonként 4.000.- Ft nevezési díjat fizet.

A versenyen csak azok indulhatnak, illetve vehetnek részt, akik vagy a 2-es pont szerinti nevezési díjat
befizetik, vagy az 1-es pont szerinti teljes ellátást tartalmazó díjat minimum 3 napra befizeti.

Rendező Bizottság

