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1. A verseny célja: 
 

Versenyzési lehetőség biztosítása, a sportág népszerűsítése, a Szabadidős Országos 

Bajnoki címek eldöntése, hagyományteremtés. 
 

 

2. A verseny helye: 
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi Miklós Laktanya,  

1101 Budapest, Hungária körút 9-11. 

Takács Károly Játékcsarnok 

 

 

3. A verseny ideje: 
 

2016. április 16. szombat, 09:30 óra 

 

 

4. A verseny rendezője:  
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem SE, amely az alábbi versenybíróságot nevezi ki: 

döntnök:    Szent-Andrássy Márk 

 

 

5. Versenyszámok:  
 

„A” és „B” Férfi egyes 

Női egyes 

„A” és „B” Páros  

 

A férfi egyes versenyszámokban vállalkozó kedvű hölgyek is indulhatnak. 

 

A Páros versenyszámokba egynemű és vegyes párok jelentkezését is várjuk. Egyazon 

játékos nem nevezhet férfi és női párral is a versenyre. 

 

Jelentkezni csak egy Egyes és egy Páros versenyszámra lehet, nem lehet tehát pl. 

mindkét férfi egyes számban rajthoz állni. 

 

 

6. A verseny résztvevői:  
 

Az induláshoz nem szükséges játékengedély vagy sportorvosi igazolás, 

valamennyi játékos saját felelősségére vesz részt a tornán. 

 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szabadidős játékosnak tartja magát. 

 

A két férfi egyesben 24-es, női egyesben és a páros versenyszámokban pedig 16-os 

táblákat tervezünk.  



 

Érdemes minél előbb nevezni a tornára, túljelentkezés esetén ugyanis azoknak a 

nevezését fogjuk tudni elfogadni, akik korábban neveztek, tehát a jelentkezési sorrend 

lesz a döntő. 

 

 

7. Nevezés: 
 

A nevezések beérkezésének határideje: 2016. április 12., kedd éjfélig, a következő 

címre: 

Szent-Andrássy Márk: mark.szentandrassy@gmail.com  

További információ: Szent-Andrássy Márk (+36-70-231-9973), 
 

 

 

Megkérnénk mindenkit, hogy ne csak a nevezésüket küldjék meg a megadott 

határidőig, tehát kedd estig, hanem születési dátumukat, személyi igazolvány 

számukat és édesanyjuk nevét is; illetve azon edzők, szurkolók, kísérők neveit, 

születési dátumait és személyi igazolvány számait is, akik várhatóan 

ellátogatnak a versenyre. 

 

Külföldi állampolgárok esetében útlevélszám, valamint az illető édesanyja 

nevének elküldése szükséges a születési dátum mellett. 

 

A személyi igazolványát / diákigazolványát senki se hagyja otthon, mert a 

belépésnél szükség lehet rá! 

 
 
 

 

 

8. A verseny lebonyolítása: 
 

A verseny 09:30 órakor a Férfi („A” és „B”) és Női Egyes versenyszámokkal veszi 

kezdetét. A Páros versenyszámokra kora délután kerül majd sor. A pontos kezdési 

időpontokat e-mailben meg fogjuk küldeni az érintetteknek. 

 

Valamennyi versenyszám vegyes rendszerben kerül lebonyolításra. Az indulóknak 

igyekszünk sok játéklehetőséget biztosítani. 

 

9. Sorsolás: 
 

2016. április 16-án szombaton, 09:00 órakor a helyszínen. Megkérnénk minden 

nevezőt, aki az Egyes versenyszámok valamelyikében érintett, hogy legkésőbb eddig 

az időpontig érkezzen meg, különben nem tudjuk besorsolni. 

 

 

 

mailto:mark.szentandrassy@gmail.com


10. Díjazás: 

 

Valamennyi versenyszám 1-3. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 

 

Ezen felül a Victor magyarországi márkaképviselet jóvoltából az egyes 

versenyszámok győztesei értékes Victor ajándékcsomagot nyernek. 
 

 

11. Nevezési díj: 
 

Egyesben: 1200 Ft 

Párosban: 1200 Ft / fő 
 

 

12. Egyéb tudnivalók:  
 

 

*        A mérkőzéseket Yonex Mavis 2000 típusú, sárga kosarú, kék szalagos 

műanyag labdával bonyolítjuk. A labdákat a rendező biztosítja.  

*        Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

 

Budapest, 2016. március 16. 

 

 

Szent-Andrássy Márk           

 

NKE SE Tollaslabda Szakosztály 

Szakoszályvezető    


