
xcopy Kupa
A verseny célja:
Versenyzési  lehetőség  és  ranglista  pont  szerzési  lehetőség  versenyengedéllyel  rendelkező  játékosok
számára.

A verseny helye:
Livingsport Tollaslabda Csarnok, 2700 Cegléd, Mizsei út 

A verseny ideje:
2019. február 16. szombat, 

9:30-9:50: Regisztráció, melegítési lehetőség a kijelölt pályákon
9:50-10:00: Megnyitó
10:00-20:00 Verseny

A pontos időrendről e-mailben értesítjük a nevezőket a megadott címen keresztül.

A verseny rendezője:
A T(r)ollas SE, amely az alábbi Versenybíróságot nevezi ki:

elnök: Nagy Krisztián
titkár: Nagy Kristóf

Versenyszámok: 
C kategóriás felnőtt: Női és férfi egyéni, női és férfi egynemű páros, vegyes páros
D kategóriás felnőtt: Női és férfi egyéni, női és férfi egynemű páros, vegyes páros

Minden versenyszám legalább négy nevező esetén kerülnek megrendezésre.

A verseny támogatója:
Az Xcopy Kft, képviseletében Révész Gábor.

Díjazás:
Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 



A verseny résztvevői:
Érvényes igazolással és játékengedéllyel (sportorvosi engedéllyel is) rendelkező játékosok, akiket az
egyesületük határidőre benevez. 

A verseny lebonyolítása:
A versenyzők létszámától és a versenybíróság döntésétől függően:

nagylétszámú versenyszámoknál: egyenes kieséses
közepes létszám versenyszámoknál: vegyes rendszer vagy kétvereséges kiesés
kis létszámú versenyszámoknál: körmérkőzés

Labda:
A versenyt Yonex AS30 vagy annál jobb minőségű labdával rendezzük, a mérkőzésekre a labdát a
versenyzők egyenlő arányban biztosítják.  Rosszabb minőségű labdával (pl:  Trainer)  játszani nem
lehet, de lejátszott meccs után óvást nem fogadunk el emiatt!

Költségek
A rendezés költségeit a rendezők viselik, a versenyzők költségei (nevezés, utazás, étkezés, labda,
stb.) a nevezőt terhelik.

Egyéb tudnivalók:
A sportszerű öltözet kötelező, melegítő nem viselhető.
A csarnok pályáin csak tiszta, nyomot nem hagyó talpú teremcipőben lehet játszani.
A csarnok játékterületén váltócipő viselése mindenki számára (szülők, testnevelők, edzők, kísérők,
szurkolók, …) kötelező, utcai cipőben tilos a belépés! A csarnokban büfé működik.
Várakozási idő a versenyszámok között nincs.
Az öltözőben hagyott tárgyakért a Rendező nem vállal felelősséget.
A változtatások jogát a Versenybíróság fenntartja.
Minden  egyéb  kérdésben  a  MTLSz  Verseny-  és  Játékszabályai,  valamint  az  ezekhez  tartozó
szabályzatok az irányadók (https://badminton.hu/szabalyok), az értelmezésük jogát a Versenybíróság
magának fenntartja.

Nevezés:

Határidő: 2019. február 12. szerda 23  59  
Nevezni csak az alábbi regisztrációs címen lehet, emailes vagy telefonos regisztrációt nem fogadunk 

el:
http://www.trollas.se/xcopykupa/

Nevezési díj: 
Egyéni  versenyekre  2000  Ft/fő,  páros  versenyekre:  1500  Ft/fő  versenyszámonként,  amit  a
helyszínen készpénzben lehet fizetni vagy előzetes igény szerint utalással rendezni


