Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokság
2016/2017
Tollaslabda

A bajnokság célja
2017. április 28-29. A 2016/2017. tanév Egyetemi – Főiskolai Tollaslabda
Bajnokság helyezéseinek eldöntése, a sportág népszerűsítése, versenyzési
lehetőség biztosítása.
A bajnokság rendezője
A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) megbízásából a Pannon
Egyetem (PE) és a Veszprémi Egyetemi Sport Club (VESC).
Védnökök
Prof. Dr. Kiss Ádám, a MEFS elnöke
Prof. Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora
A verseny helye és ideje
Pannon Egyetem Tornacsarnok
Veszprém Egyetem utca 10.
Tervezett időrend
- Április 28. péntek
9.30
Technikai értekezlet a csapatvezetőknek
10.00
Csapatverseny
11.30
Megnyitó
11.45
Regisztráció az egyéni és páros versenyszámokra
12.00
Egyéni és páros versenyszámok mindkét kategóriában

- Április 29. szombat
9.00
Egyéni és páros versenyek folytatása
Kb. 13.00 órakor a mérkőzések befejezése, eredményhirdetés.
A jelentkezettek létszámától függően az időrend változhat, amelyről a
versenyzőket értesítjük!
Versenyszámok
-

vegyes csapatbajnokság
női egyéni
férfi egyéni
női páros
férfi páros
vegyes páros

Az egyéni és páros versenyszámokat amatőr és igazolt kategóriában hirdetjük
meg.
Kérjük, a nevezési lapon feltüntetni a megfelelő kategóriát, illetve a
csapatversenyen való indulási szándékot is!
Résztvevők
Jogosultság az Általános versenykiírás 2.5 pontja alapján. Felhívjuk a figyelmet,
hogy az idei évben sincs nevezési korlátozás intézményenként!
Nevezés
A MEFOB Általános Versenykiírás 2.sz. melléklete alapján (a versenykiírás
végén csatolva), az alábbi címre:
gug006@almos.vein.
A nevezések aláírása az Általános versenykiírás 2.9. pontja alapján.
Nevezési határidő: 2017. április 22.
A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény
automatikusan csatlakozik a SportPont programhoz. Ennek keretében a
regisztráció alkalmával az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, intézmény,
NEPTUN kód, születési dátum. A rendező a fenti adatokat - a versenyt
követően - átadja a MEFS-nek.

A nevezési lapon kérjük pontosan feltüntetni, hogy melyik játékos mely
egyéni és páros kategóriákban szeretne indulni, illetve páros versenyszámok
esetén a pontos párosítást is!
Költségek
Az országos döntő rendezési költségeit a MEFS biztosítja. A szállás, étkezés
utazás költségei a résztvevőket terhelik. A versenyzőknek 500 Ft regisztrációs
díjat kell fizetniük (nem versenyszámonként). A regisztrációs díj befizetésének
határideje 2017. április 24. a VESC számlaszámára: 11748007-20907837
(A számlát az átutaló nevére tudjuk kiállítani!)
A helyszínen 1000Ft/fő.
Díjazás
A csapatbajnokság győztese serleget kap. Az egyéni és páros versenyszámok
első három helyezettje érem díjazásban részesül.
Szállás
Szállást a Veszprém Középiskolai Kollégiumban tudtunk igényelni. A tulajdonos
kérte, hogy az igényléseket a szervező regisztrálja.
A szállásigényüket április 24-ig egyeztessék telefonon:
Bankóné Ürményi Carmen
Tel: 0688624374,
bankone@almos.vein.hu
Egyéb
A szállásról és az étkezésről minden intézmény és sportoló maga gondoskodik.
A versenyt minden kategóriában Yonex Mavis 350-es típusú labdával
bonyolítjuk le, melyet a szervezők biztosítanak. Ettől eltérő labdatípus
használata csak a mérkőző felek kölcsönös megállapodása esetén lehetséges.
A Magyar Tollaslabda Szövetség által kiadott játék- és versenyszabályok
érvényesek.

Térképvázlat az utolsó oldalon…

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
2016/2017 TANÉV

EGYÉNI SPORTÁGAK NEVEZÉSI LAPJA
Tollaslabda
sportág
Nevező intézmény neve: …………………………..….................................................................................
…………………………………............................................................................... Kódja*:
A csapatvezető neve: ...............................................................................................................................
Levelezési címe:........................................................................................................................................
telefon:........................................................................ fax:……................................................................
e-mail:.......................................................................................................................................................
Név

Születési idő

Neptun kód

Versenyszám

* A kód az intézmény rövidítése

Kelt..................................................

..............................................................................
ph.

A nevezési lapot a versenykiírásban
megadott határidőre és címre kell megküldeni.

a nevező intézmény testnevelési és sport
szervezeti egység vezetőjének aláírása

