
  

MULTI ALARM KUPA  

  

I.- II. osztályú országos felnőtt és I. osztályú U11-U15-U19 tollaslabda               

ranglista verseny 

  
  
 

  
  

2022. október 8. – felnőtt verseny (szombat)  

október 9. – U11-U15-U19 verseny (vasárnap) 

  
  
  
  

Multi Alarm SE tollaslabda csarnoka, PÉCS Basamalom u. 33.  
    

  



 

1. A verseny célja:   

Versenyzési lehetőség biztosítása a fenti kategóriákban; ranglistapontok szerzése, a sportág népszerűsítése.   

  

2. A verseny helye:   

Multi Alarm SE tollaslabda csarnoka, Pécs, Basamalom u. 33. (9 pályán)  

  

3. A verseny ideje:   

2022. október 8-9.  

 

4. A verseny rendezője:   

Multi Alarm SE 

döntnök: Pusztai Balázs (06-70-229-5195) 

  

5. Versenyszámok:   

férfi egyes, női egyes, férfi páros, női páros, vegyes páros 

U11: fiú és lány egyes 

U15: fiú és lány egyes, fiú és lány páros, vegyes páros 

U19: fiú és lány egyes, fiú és lány páros, vegyes páros 

 

Csak azok a versenyszámok kerülnek megrendezésre, amelyekre legalább 4 induló nevez be 

  

6. A verseny résztvevői:   

Érvényes igazolással, játékengedéllyel, sportorvosi engedéllyel rendelkező játékosok, akiket az egyesületük 

határidőre benevez.   

  

7. Nevezés:   

Minden játékos maximum 3 versenyszámban, versenyszámonként 1 kategóriában indulhat.  

A nevezések beérkezésének határideje: 2022. október 3. hétfő reggel 8 :00, a következő e-mail címre:  

pusztai.balazs85@freemail.hu 

  

Megkérünk mindenkit, hogy nevezéskor a játékosok az adott versenyszámra vonatkozó aktuális MTLSZ 

ranglistahelyezését is tüntessék fel.  

Nevezéseket csak a mellékelt nevezési lap kitöltésével fogadunk el!   

A határidő után leadott nevezéseket NEM tudjuk figyelembe venni.   

  

8. A verseny lebonyolítása:   

A beérkező nevezések számától függően az egyes versenyszámokat egyenes kieséses formában vagy vegyes 

(csoport, majd egyenes kieséses) rendszerben bonyolítjuk le.  

  

9. Sorsolás:   

2022. október 5. 

  

10. Díjazás:   

Minden versenyszám I-III. helyezettje éremdíjazásban részesül.   

  

11. Nevezési díj: A Multi Alarm SE támogatásának köszönhetően nincs.   

  

 



Egyéb információk:  

- A versenyen az MTLSZ vonatkozó szabályzatai az érvényesek.  

- A verseny VICTOR Master Ace vagy VICTOR Gold Champion labdával kerül lebonyolításra, amelyeket 

meccsenként a játékosok egyenlő mennyiségben biztosítanak.  

- A versenyen részt venni csak sportszerű öltözékben illetve teremcipőben lehet.  

- Az öltözőkben illetve a szobákban hagyott értékekért a szervezők felelősséget nem vállalnak.  

- Verseny közben várakozási idő nincs, az egyes mérkőzések közötti pihenési idő a különböző kategóriák 
meccsei között nem feltétlenül biztosítható.  

- A versenybíróságnak jogában áll az időrendtől eltérni   

- Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.   

 

 Szállásigényeket a krisztina.kiss@multialarmse.hu e-mail címre lehet leadni. A vasárnap is résztvevő játékosok 

élveznek előnyt a foglalásnál. 

  

 

2022.09.25. 

mailto:krisztina.kiss@multialarmse.hu

