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1. A verseny célja:
- Versenyzési lehetőség biztosítása az egyetemi korosztály számára
- Az egyetemi korosztályú tollaslabdázóinak felmérése
- „2018. év %XGDSHVW Tollaslabda Bajnoka” cím eldöntése

2. A verseny rendezője:
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS)
Versenybíróság:
Döntnök:
Titkár:

Derecskei Zsolt
későbbi felkérés

3. A verseny helye:
MAGYAR GYULA Kertészeti Szakgimnázium Csarnoka (4 pálya)
1106 Budapest, Maglódi út 8.
Elérhetősége tömegközlekedéssel:
Metróval a Puskás Ferenc Stadion, vagy Őrs vezér tere állomásig, onnan a 95, 195-ös
busszal a Kada u / Maglódi út megállóig. Az iskoláig gyalog (összesen kb. 25 perc).
Elérhetősége személygépkocsival:
Őrs vezér tere – Fehér út – Élessarok (belső sáv balra) – Jászberényi út – Maglódi út
– Olaj u.-ig, (balra át a síneken, és szemben a kerítéskapuig) .
Parkolás az Olaj utcában.
GPS földrajzi
koordináták

északi szélesség /lat

keleti hosszúság /lng

Fok

47.486006°

19.157844°

Fok° perc' másodperc"

47° 29' 010"

19° 09' 28"

4. A verseny időpontja:

2018. május 5. szombat 10.00 óra
(teremnyitás: 9.00.)

5. Részvételi jog:
Indulhat valamennyi magyarországi egyetem, főiskola hallgatója, aki igazolja
hallgatói státuszát, és akit határidőig beneveznek.
Ezen kívül indulhat az „egy éves öreg diák”
Sportorvosi igazolás nem szükséges
Versenyengedély nem szükséges
Igazolás nem szükséges

6. A lebonyolítás módja:
Az indulók számától függően, a Versenybíróság döntése szerint
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7. Tervezett versenyszámok:
- Férfi egyes
- Női egyes
- Férfi páros
- Női páros
- Vegyes páros
- Csapatverseny
A győztesek érem és oklevél, a csapatverseny győztese serleg díjazásban részesül
A versenyszámo(ka)t minimum 4 induló esetén rendezzük meg!

8. Nevezés
Kizárólag a mellékletben megtalálható Nevezési Lapon

9. Nevezési határidő:
2018. április 30. (hétfő) éjfél (24.00), kizárólag elektronikus úton
(beérkezési dátum)
E-mail: btlsz1960@gmail.com

10. Nevezési díj:
A versenyzőknek 500 Ft regisztrációs díjat kell fizetniük (nem versenyszámonként!).
A regisztrációs díj befizetésének határideje 2018. május 03. a BEFS számlaszámára:
11705008-20451350, közlemény: MEFOB Tollaslabda nevezés

11. Sorsolás:
A nevezők számától függően a Versenybíróság döntése szerint

12. Labda:
YONEX MAVIS 2000, KÉK SZALAGOS MŰANYAG labda, amelyet a rendező
biztosít.

13. Költségek
A rendezés költségeit a MEFS viseli, a versenyzők költségei (utazás, étkezés, stb.)
a nevezőt terhelik.

14. Egyéb tudnivalók:
-

Minden nevező játékos saját felelősségére indul
Sportszerű viselet használata kötelező
Ütőt a játékosok hozzák
A csarnok pályáin csak tiszta és világos talpú teremcipőben lehet játszani
Várakozási idő nincs
Az öltözőben hagyott tárgyakért a Versenybíróság nem vállal felelősséget
Büfé nincs
A változtatások jogát a Versenybíróság fenntartja
Minden egyéb kérdésben a MTLSz „Tollaslabdázás Verseny- és Játékszabályai”,
valamint az ehhez tartozó szabályzatok az irányadók.

Budapest, 2018. március 23.

Rendező – MEFS, BTLSz
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