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Versenykiírás 

Sasváriné, Paulik Ilona Emlékkupa 

Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetségének 

Asztalitenisz 2019. évi Budapest OPEN Bajnoksága 

 
Verseny célja:     A verseny névadójának emlékéhez méltó versenylehetőség biztosítása, megemlékezés    

 halálának 20 évfordulójára. 

 

Verseny időpontja:   2019. október  26 – 27 /szombat 9h, - vasárnap/ 

 

Verseny helyszíne:   1202 Budapest, Mártírok útja 281.  Tesco Megapark üzletsor, JOOLA terem 

 

Verseny rendezője:   Fogyatékkal Élők Budapesti 

Sportszövetsége 

 

Verseny védnöke:      Paulik Pál úr a család megbízásából   

 

Versenybíróság:     Budapesti Asztalitenisz Szövetség 

 

 

Versenyszámok:     

 

Mozgásgátoltak: 

- férfi – női ülő összevont          I.  II.   kategória 

- férfi ülő                                     III.     kategória 

- férfi ülő                                    IV. V. kategória 

- férfi álló                                   VIII.   kategória 

- férfi álló                                   IX. X. kategória 

- női álló                                     VI. VII. VIII. 

kategória 

- női álló                                     IX. X. kategória 

- OPEN egyéni férfi-női ülő       összevont 

- OPEN egyéni férfi álló             összevont 

- OPEN egyéni női álló               összevont 

- OPEN férfi álló                         összevont 

- OPEN női álló                           összevont  

 

A többi fogyatékossági ág sorsolását a beérkezett nevezések alapján, külön kategóriákban állítjuk össze. 

A versenyzők létszámától függően a rendezők, a kiírt kategóriákat a szükség szerint módosíthatják, 

összevonhatják. 

tel:+36/70/319-6900
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Nevezési határidő:          2019. október 01 !!!!!! 

 a versenybíróság a gyorsabb és zökkenő mentesebb lebonyolítás érdekében a 

sorsolási táblát a beérkezett nevezések alapján előre elkészíti, ezért  

                    Helyszíni nevezés nincs!! 

 

Nevezési díj: I. vidéki versenyzők, aki szállást igényel  15.000,-Ft/fő 1 éjszaka 

                                                                                                            25 000,-Ft/fő 2 éjszaka 

 

                                           szállásigénylők, a nevezési díjakat azonos időben a nevezéssel  

szíveskedjenek átutalni a Szövetség: 

   SBERBANK 14100440-66927449-01000006 egyszámlájára 

         /csak így tudjuk biztosítani a szállást. 

 

II.  Budapesti versenyzők :    3.000,-Ft/fő 

III. tagegyesületeink versenyzői, akik rendezték a 2019. évi     

 tagdíjat  2.000,- Ft 

 

Szállás: Tulip Inn 

                                            1097. Budapest, üllői út 94-98. 

 

 FONTOS!!  Nevezéseket kizárólag a Szövetség címére 

                                            Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége 

                                            1053. Budapest, Curia u. 3. 

                           vagy          febssz@febssz.hu e-mail címre lehet küldeni 

  

Díjazás: - kategóriánként az első három helyezettet díjazzuk. 

 

 Az eseményen mindenki egészségi állapotának megfelelően, saját 

felelősségére vehet részt. 

 Felügyelet nélkül hagyott felszerelésekért, értéktárgyakért, a rendezők 

felelősséget nem vállalnak. 

 A versenyen az IPC és a MOASZ által előírt szabályok érvényesek. 

 

Minden versenyzőt szeretettel várunk 

 

Budapest, 2019 szeptember 15.                                             

 
Kovács Judit  elnök 

+36/70/319-6900. 
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