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                      Újváros-kupa Országos  III.osztályú „D” kategóriás ranglista verseny  

 

1. A Bajnokság célja: 

 - Versenyzési lehetőség biztosítása az igazolt versenyzők számára  

- Ranglistapontok szerzése 

 - A sportág népszerűsítése 

 2. A Bajnokság rendezője: Danubius KSE Versenybíróság: Jakab János és Varga Gabriella  

3. A Bajnokság helye: Dunaújváros, 2400, Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Római krt 51. 4 db parkettás pálya 

 4.A verseny időpontja: 2023. március 18. szombat 9,00-19,00  

Teremnyitás a versenyzők számára 8,30 

 5. Részvételi jog: Érvényes igazolással, sportorvosival és játékengedéllyel rendelkező játékosok, 

akiket egyesületük a határidőig benevez. Egy játékos 3 versenyszámban indulhat. 

Egy játékos  nem indulhat azonos versenyszámban egymás melletti korosztályban . Például XY nem 

indulhat U13 fiú egyéniben és U15 fiú egyéniben is. De indulhat U17 és U15 fiú egyéniben. Indulhat 

U13 fiú egyéni mellett, U15  párosban.  

 6. Versenyszámok : U13 fiú egyéni, leány egyéni, fiú páros, leány páros 

                                    U15 fiú egyéni, leány egyéni, fiú páros, leány páros  

                                    U17  fiú egyéni, leány egyéni, fiú páros, leány páros. 

Vegyes páros versenyszám nem lesz. 

                                   

7. A lebonyolítás módja: Minden versenyszámban 2 nyert játszma 15 pontig  hosszabbítás nélkül . A 

dobogós helyezettek érmet kapnak. 

 8. Nevezési határidő: 2023.  március 13. hétfő éjfélig E-mail:  jakabjanos@vipmail.hu 

 A nevezéskor kérjük szépen az aktuális ranglistahelyezést és a versenyző MTLSZ azonosító számát 

feltüntetni. Ezzel együtt válik érvényessé a nevezés. 

 Egyéb elérhetőség: telefon: 06302364159 

 9. Nevezési díj:   minden  versenyszámban 3000  Ft/fő. 

10. Sorsolás: 2023. március 16. csütörtökön 18,00.  

11. Labda: A verseny Victor műanyag  labdával kerül megrendezésre, amit a rendezők biztosítanak. A 

versenyzők toll-labdával is játszhatnak, ha az ellenfél  is elfogadja. 

12. Költségek: A rendezés költségeit a Danubius KSE viseli, a versenyzők költségei (nevezés, labda, 

utazás, étkezés, stb.) a nevezőt / egyesületet terhelik. 
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 13. Egyéb tudnivalók: 

 - Sportszerű viselet használata kötelező. 

 - A csarnok pályáin csak tiszta és világos talpú teremcipőben lehet játszani. 

 - Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendező nem vállal felelősséget . 

 - A változtatások jogát a Versenybíróság fenntartja.  

- Minden egyéb kérdésben a MTLSz szabályzata érvényes.  

14. Járványügyi tudnivalók: A csarnokba csak egészséges, nem lázas, nem köhögő ember léphet be és 

tartózkodhat. 

Dunaújváros 2023. február 22. 

Jakab János-Varga Gabriella 

Danubius KSE 


