Lebonyolítás:
 A verseny vegyes rendszerben kerül megrendezésre. A

mérkőzésenkénti játszmák számát és hosszát a versenybíróság
a helyszínen határozza meg, és a verseny kezdetekor ismerteti.
 Minden játékos legalább négy mérkőzést játszik.
 A mérkőzések Yonex MAVIS 350 típusú labdával kerülnek
lebonyolításra, amelyet a verseny rendezője biztosít.
Díjazás:
 Minden versenyszám dobogósok helyezettjei

érem díjazásban részesülnek.
Egyéb információk:

Hodos Tamás
Emlékverseny
U15, U17, U19

 A versenyen az MTLSz játék és versenyszabályzata érvényes.







A versenybíróság indokolt esetben kisebb módosításokat
végrehajthat, melyről tájékoztatja a résztvevőket.
A versenyen részt venni csak sportszerű öltözékben és
teremcipőben lehet, melynek hiányában a versenybíróság a
játékos indulását megtagadhatja.
A küzdőtéren teremcipő viselése mindenki számára kötelező.
Az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a szervezőknek
felelősséget vállalni nem áll módjukban.
A verseny alatt a helyszínen igénybe vehető szolgáltatások:
o büfé (szendvics, üdítő, édesség)
o öltözőszekrény használat (letét ellenében ingyenes)
o tollaslabda felszerelés vásárlás (labda, ütő, ruházat)

2018. április 21.
Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok
Fővárosi Vízművek Rt. Sporttelep
Budapest IV. kerület Váci út 102.

A verseny célja:
 Megemlékezés Hodos Tamásról, a debreceni csapat tagjaként
Magyar Bajnoki címeket szerzett, fiatalon elhunyt játékosról.
A verseny helye:
Hodos Tamás Tollaslabda Csarnok
Fővárosi Vízművek Rt. Sporttelep
(A bejáratot a csarnok táblája jelöli.)
Budapest IV. kerület Váci út 102.
közlekedési információk:
www.facebook.com/HodosCsarnok
www.tollascsarnok.hu

A verseny ideje:
2018. április 21. szombat 10:00
A verseny rendezője:
Yonex Sport Bt.
Résztvevők:
 A versenyen mindenki csak a saját korosztályában vehet részt.
 Minden versenyszám műanyag labdával kerül megrendezésre.
 A versenyen MTLSz ranglista pont nem szerezhető,

toll labda nem használható.
 Sportorvosi engedély nem szükséges, az indulók szülői
felelősségre indulnak.

Versenyszámok:
Műanyag labdás versenyszámok az alábbi kategóriákban:
 U15 lány és fiú egyéni (akik 2004-2005-ben születtek)
 U17 lány és fiú egyéni (akik 2002-2003-ben születtek)
 U19 lány és fiú egyéni (akik 2000-2001-ben születtek)
Nevezés:
 A versenyen részt venni az alábbi e-mail címre elküldött

nevezés alapján lehet: varga.miklos@variovision.hu
Nevezési határidő: 2018. április 19. (csütörtök) éjfél
Nevezési díj: 1000 Ft
A helyszíni pótnevezés nevezési díja: 1500 Ft
Nevezéskor kérjük megadni a versenyző:
o nevét
o születési évét
o csapata nevét
o csapata megbízott képviselőjének nevét
 Minden nevezést visszaigazolunk.





Sorsolás:
 A benevezett játékosoknak vagy csapatmegbízottjaiknak a

verseny napján legkésőbb 9:15-ig regisztráltatniuk kell a
versenybíróságnál, mert sorsolást végző számítógépes szoftver
csak a benevezett és regisztrált játékosokat veszi figyelembe.

