
   

 

 

 

„SZÁLLJ VERSENYBE  

ÚJBUDA LEGFITTEBB 60 FELETTI BAJNOKA CÍMÉRT!” 

ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNY NEGYEDIK ÁLLOMÁSA: 

TENISZVERSENY 

60 ÉV FELETTI ÚJBUDAI LAKOSOK SZÁMÁRA 

2016. november 12. szombat 

 1. A verseny célja: 

Újbuda 60 feletti teniszbajnoka címének kiosztása.  

Összesítésben keressük Újbuda legfittebb 60 év feletti bajnokát! 

2. A verseny ideje és helyszíne: 

2016. november 12. szombat – Újbudai Sportcentrum Teniszpálya – Bikás Park – Bártfai utca 56./b. 

Regisztráció a helyszínen csak előzetes nevezés alapján:   07.30 – 08.00 

Verseny kezdete:           08.30 

Várható eredményhirdetés:          16.00 

3. A verseny rendezője: 

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 

Rendezvénnyel kapcsolatos kérdés esetén:  Madaras Ágnes 06 30 512 9658 

Regisztrációval kapcsolatos kérdés esetén:  Csernus Anna  06 70 658 3599 

 4. A verseny szakmai felügyelője és főbírója: 

Újbudai Sportcentrum    Bakonyi István  06 70 633 9515 



   

 

5. Indulásra jogosultak: 

60 év feletti újbudai lakosok, akik igazolják magukat lakcímkártyájukkal. 

6. Lebonyolítás: 

A nevezések számától függően körmérkőzéses vagy egyenes kieséses formában. Végleges 

lebonyolítási terv kiírása a honlapon november 4-től. 

Egyéni nevezés: férfi, női három korosztályban: 60-65 év, 65-70 év, 70 év feletti korosztályban  

6 fő alatti nevezés esetén korosztály összevonás várható. 

Páros nevezés: kortól, nemtől függetlenül összevonva. 

(A versenyen nem szerezhető ranglistapont.) 

7. Eszközök: 

A pálya salakos teniszpálya, ennek megfelelő cipő és ruházat kötelező. 

Slazenger teniszlabdákat a rendezők biztosítják. 

Ütőt minden versenyző saját magának biztosít. 

8. Nevezés: 

A nevezés ingyenes.  

Nevezni egyrészt a Google űrlap kitöltésével, ami a sport.ujbuda.hu honlapon és a Facebook 

„Válassz Sportot Újbudán 60 felett!” elnevezésű eseményoldalon keresztül elérhető linken tud 

megtalálni, 

másrészt papír alapon (újságból kivágva, vagy szórólapon keresztül) nevezés a nevezési lap 

kitöltésével az Önkormányzat portáján kihelyezett dobozba dobva, vagy a Nyéki Imre uszodában 

kihelyezett dobozba dobva,  

harmadrészt elektronikusan a ujbudasportjaert@gmail.com e-mail címre leadva történhet. 

A nevezés határideje: 2016. október 28. péntek este 20.00 

HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS!  

mailto:ujbudasportjaert@gmail.com


   

 

9. Díjazás: 

Értékes tárgynyeremények az első három helyezettnek.  

Oklevél minden résztvevőnek. 

Összesített eredményt is nézünk, több sportágban való szereplés, nagyobb nyerési esélyt biztosít! 

Összesített fődíj egy wellness hétvége. 

 

10. Egyebek: 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a szervezők a helyszínen döntenek. 

A szervezők és a versenybíróság fenntartja a jogot a változtatásra. 

 

 

Várunk minden teniszezni vágyót! 

 

Budapest, 2016. 10.10. 

 

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 

 

 


