VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Szám: 19000/578-

/2018. ált.

,, XXXVIII. BALATON KUPA ,,
BM ORSZÁGOS MEGHÍVÁSOS ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
2018. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA

1.

Célja:

Az asztalitenisz sportág népszerűsítése és versenylehetőség
biztosítása, az egyéni és csapathelyezések eldöntése, sportolási
lehetőség biztosítása,

2.

Helye és ideje:

-

Zánka Sport- és Rendezvényközpont
8251 Zánka, külterület hrsz. 030/13.
2018. 08. 04. 08:00 óra

3.

Rendezője:

Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság és a Veszprémi Rendőr
Sportegyesület

4.

Verseny védnökei:

Dr. Varga Péter r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
MRS ügyvezető elnöke
Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
Lakatos István ny. r. alezredes
VRSE elnöke

5.

Résztvevők:

A tornán indulhat minden olyan csapat, akik határidőre beneveztek
a kupára. Nevezés alapján BM alkalmazásban álló (aktív,
szolgálati járandóságban részesülő, nyugdíjas) hivatásos,
közalkalmazott, kormánytisztviselő munkavállalói állomány,
igazságügyi alkalmazotti személyek indulhatnak, illetve közvetlen
családtagjai, valamint a VRSE Asztalitenisz szakosztály tagjai,
illetve pártoló tagjai

6.

Lebonyolítás, időrend:

A résztvevők számától függően, DC vagy rövidített DC rendszer
Nők:
2 fős csapatok
Férfiak:
2-3 fős csapatok
Az egyéni mérkőzéseket a csapatversenyeken elért eredmények
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alapján irányított sorsolással, egyenes kieséses rendszerben
bonyolítjuk le.
7.

Díjazás:

-

A csapatverseny első helyezettjei elnyerik a „BALATON
VÁNDORKUPÁT” egy év időtartamra,
I-II-III helyezett csapat tagjai serleg, érem és
oklevéldíjazásban részesülnek.
- Az egyéni három helyezett serleg, érem és oklevéldíjazásban
részesül.
A vándorkupákat a védők hozzák magukkal!

8.

Nevezés:

2018. július 27-én 12:00 óráig a mellékelt nevezési lapon, az
alábbi címre: szitaz@veszprem.police.hu.

9.

Szállás, étkezés:

10.

Egyéb:

A szállásköltségek a résztvevőket terhelik.
Szállások korlátozott számban a
- www.zankaszallas.hu
- zanka.recepcio@erzsebettaborok.hu,
- ertekesites@zankaszallas.hu email címen, valamint
a +36/ 87-568-500 és a 06/1/445-02-12 telefonszámon
foglalhatók.
- Közvetlen családtagnak számít: szülő, gyermek, házastárs,
élettárs.
- Egyéni versenyeken azok is indulhatnak, akik a csapatverseny
során nem szerepeltek.
- A versenybíróság fenntartja a jogot a „kiíráson túl” az esetleges
változtatásra.
- Öltöző a helyszínen biztosított. Tornacipő használata kötelező!
- A Zánka Sport- és Rendezvényközpont területén számos
étkezési lehetőség áll rendelkezésre: étterem, pizzéria, bolt,
strandbüfék, valamint a verseny helyszínén büfét biztosítunk.
- Információ Szita Zoltán c. r. ftzls.-tól a BM 22/15-94 számon
(06-70/62-62-491) kérhető.

Szeretettel várunk mindenkit!

V e s z p r é m, 2018. K.m.f.
Dr. TARCSA CSABA r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány

3

V E S Z P R É M M R F K Humánigazgatási Szolgálat
/Nevezés: szitaz@veszprem.police.hu e-mail címre/

NEVEZÉS
,, XXXVIII. BALATON KUPA ,,
BM ORSZÁGOS MEGHÍVÁSOS ASZTALITENISZ BAJNOKSÁGRA
Beérkezési határidő: 2018. július 27. 12.00 óra
A ……………………………………………..……………………
versenyre.

szerv

csapata

benevez

a

Résztvevők:
Létszám:
fő
fő
fő
fő
fő

Női egyéni versenyzők:
Férfi egyéni versenyzők:
Kísérő:
Gépkocsivezető:
Összesen:

Versenyző neve:

Rendfokozata:

Születési idő:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ebéd rendelhető 800 Ft/adag egységáron (szezámmagos csirkecomb rizi-bizivel és savanyúsággal),
melyet a helyszínen a regisztrációnál kell kifizetni.
Étkezési igény: …….... fő
Csapatvezető neve: …………………………………………………………………………….
Telefon:……………………………………………. Mobil: …………………………………...
E-mail: ………………………………………………………………………………………….

Csapatvezető aláírása
A verseny lebonyolításával kapcsolatban információ:
Szita Zoltán c. r. ftzls.-tól a BM 22/15-94 számon (06-70/62-62-491) kérhető.

