BAJA város 180.000 Ft. összdíjazású 2017. évi nyílt teniszbajnokságának

VERSENYKIÍRÁSA
1./ A verseny rendezője: BAJAI TENISZ KLUB
Versenyelnök: Csátaljay Zoltán a Tenisz Klub tiszteletbeli elnöke
Versenytitkár: ifj. Csátaljay István
2./ A verseny támogatói:
DANÚBIUSBETON BÁCSKA Kft.
VITAQUA Kft.
SÜMEGI ÉS FIAI SZŐLŐBIRTOK ÉS PINCÉSZET KELLER Kft.
3./ A verseny célja:
- a bajai tenisz élet megteremtésében és újjászervezésében elévülhetetlen érdemeket
szerzett Dr Csátaljay István munkásságának elismerése, emlékének megőrzése,
- a tenisz sport népszerűsítése Baja város nyílt teniszbajnokságának megrendezésével.
4./ A verseny helye és időpontja:
Baja Petőfi sziget, teniszpálya .

2017. augusztus 05. – augusztus 06.
5./ Versenyszámok:
5.1. Egyéni ffi. versenyszám : 45 év alatti
45 év feletti résztvevők részére.
5.2. Páros verseny: 100 év alatti és 100 év feletti párok részére
Amennyiben az 5.1 pont két versenyszámában a nevezők száma nem haladja meg a
16 főt, úgy a Rendezőség döntése esetén a két korcsoport összevonásra kerülhet.
6./ Nevezés:
6.1 Nevezni lehet a helyszínen a 6.2 pontban feltüntetett időpontig, illetve előzetesen
írásban vagy telefonon az alábbi címekre:
Baja Petőfi sziget teniszpálya
Tel: 06/79/ 323 -421
Csátaljay István Baja József Attila u. 35
Tel: 06/79/ 323-267
(mobil: 06/30/6159-805)
6.2. Nevezési határidő: 2017 . augusztus 05. -- 9.00 óra
6.3. Nevezési díj: egyéni versenyszámban - 3.000 Ft/fő
páros versenyszámban - 4.000 Ft/páronként

7./ A verseny lebonyolítása:
- A mérkőzések kieséses rendszerben, 9 nyert játékig tartanak (8-8.-as játszma
állásnál rövidített játék dönt) Az elődöntőktől 2 nyert játszma, 6 - 6- os játszmaállásnál rövidített játék. Az első fordulóban kiesettek részére összevont vigaszverseny. Kiemelés a magyar ranglistahelyezés, ill. a 2016 évi emlékverseny eredményei alapján történik. Nevezési létszám függvényében a verseny lebonyolításának módja változhat!
- Pálya: 10 db salakos pálya
- Labda : Babolat
8./ Díjazás:
Oklevél díjazásban részesül:
- az egyéni versenyszámok I- IV. helyezettjei,
- a páros versenyszámok
I- IV. helyezettje,
- a vigaszverseny
I – II. helyezettje.
Pénz díjazásban részesül:
- az egyéni versenyszámok I –IV. helyezettjei
- a páros versenyszámok I- IV. helyezettje
- a vigaszverseny győztese

A ffi. egyéni és páros versenyszám győztesei elnyerik
Dr Csátaljay István
emlékére felajánlott vándorserleget.
9./ Részvétel:
A versenyen részt vehet mindenki aki a nevezési szándékát a megadott határidőig
jelzi.
10./ Egyéb megjegyzések:
- A versenyen a MTSZ. versenyszabályzatában foglaltak az irányadók.
- A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. Nevezési szándékával együtt
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy egészségi állapota megfelelő, s a rendező Bajai
Tenisz Klub által kiírt versenyfeltételeket elfogadja.
- A helyezések pénzdíjainak nagyságrendje és pontos felosztása a verseny megkezdése előtt a demonstrációs táblán megtekinthető!
- A Rendezőség aug. 05.-én szombaton este 19.30 órai kezdettel vacsorával egybekötött összejövetelt szervez, melyre a versenyen induló sporttársakat szeretettel
várjuk.
Baja, 2017. június 22.
RENDEZŐSÉG

