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1.

A verseny célja:
- Versenyzési lehetőség biztosítása az egyetemi korosztály számára

2.

A verseny rendezője:

Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség (BEFS)
3.

Lebonyolító:

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége
4.

A verseny helye:

Budapesti Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár
Sportcsarnoka 1118 Budapest, Szüret utca 2-18. (régi Kertészeti Egyetem)
Elérhetősége tömegközlekedéssel:
https://moovitapp.com/index/hu/t%C3%B6megk%C3%B6zleked%C3%A9s-Sz%C3%BCret_
utca_2_18-Budapest-site_49663511-602
A Moovit segít megtalálni a legjobb utat hogy idejuss: Szüret utca 2-18 lépésről lépésre útirányokkal
a legközelebbi tömegközlekedési megállóból. A Moovit ingyenes térképeket és élő útirányokat kínál,
hogy segítsen navigálni a városon át. Tekintsd meg a menetrendeket, útvonalakat és nézd meg hogy
mennyi idő eljutni ide: Szüret utca 2-18 valós időben.Szüret utca 2-18 helyhez legközelebbi megállót
vagy állomást keresed? Nézd meg az alábbi listát a legközelebbi megállókhoz amik az uticélod felé
vezetnek. Mihály Utca; Móricz Zsigmond Körtér. Szüret utca 2-18 -hoz eljuthatsz Autóbusz, Metró,
Villamos vagy Vasút tömegközlekedési eszközök(kel). Ezek a vonalak és útvonalak azok amiknek
megállójuk van a közelben. Autóbusz: 27, 8E; Vasút: H5; Metró: M4; Villamos: 17.
5. A verseny időpontja:
2019. október 26. szombat 8:00 óra
(teremnyitás: 8:00, regisztráció: 8:30-9:00)
Megnyitó: 9:00
6.

Részvételi jog:

Indulhat valamennyi Budapesti egyetem, főiskola
hallgatója, 
aki igazolja egyetemi hallgatói státuszát, és akit határidőig beneveznek.
Sportorvosi igazolás nem szükséges
Versenyengedély nem szükséges

7.

A lebonyolítás módja:

A nevezők számától függően, a versenybíróság döntése szerint.
A párosok a nevezésektől függően kora délutáni időpontban kezdődnek, minden párosban
nevezőt értesítünk elektronikusan, a kezdési időpontokról.
8.

Versenyszámok:

Férfi és Női egyes (lejátszási sorrend egyidejűleg), fordulónként váltva, valamintFérfi páros,
Női páros és Vegyes páros
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A győztesek érem, oklevél és kupa, a dobogós helyezettek érem és oklevél díjazásban
részesülnek!
A versenyszámo(ka)t minimum
4 induló esetén rendezzük meg!
9.

Nevezés:

A mellékelt 
Nevezési Lapon(EXCEL formátumban kitöltendő)
10.

Nevezési határidő:
2019. október 22. (kedd) éjfél (24.00), kizárólag elektronikus úton

E-mail: 
btlsznevezes@gmail.com
11.

Nevezési díj:

500.-Ft/ fő
12.

Regisztráció:

A verseny helyszínén, 9.30-ig, hallgatói státuszt igazoló okmánnyal
13.

Sorsolás:

A nevezők számától függően a Versenybíróság döntése szerint
14.

Labda:

YONEX MAVIS 2000 MŰANYAG labda, amelyet a rendező biztosít.
15.

Költségek

A rendezés költségeit a BEFS viseli, a versenyzők költségei (utazás, étkezés, stb.) a nevezőt
terhelik.
16.

Egyéb tudnivalók:
-

Minden nevező játékos saját felelősségére indul
Sportszerű viselet használata kötelező
Javasolt az egyetemre utaló öltözék viselete (pl. egyetemi póló)
Ütőt a játékosok hozzák
Büfé a helyszínen nincs
A csarnok pályáin csak tiszta és világos talpú teremcipőbenlehet játszani
A versenyen várakozási idő nincs
Az öltözőben hagyott tárgyakért a Versenybíróság nem vállal felelősséget

- A változtatások jogát a Versenybíróság fenntartja
- Minden egyéb kérdésben a MTLSz „Versenyszabályzat”, a „Játékszabály”, valamint az
ehhez tartozó szabályzatok az irányadók.
További információk a Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség honlapján (www.befs.hu
), a
+36 30 9348 566-os, +36 20 264 6086 mobil számon, vagy a
https://www.facebook.com/BTLSZ-Budapesti-Tollaslabda-Sz%C3%B6vets%C3%A9g-220435995
6442781/
/ Versenykiírások / KUPA oldalon letölthetők.
Budapest, 2019. október 8.

Versenybíróság
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