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FELHÍVÁS
I. EURÓPAI EGYETEMI RACKETLON BAJNOKSÁG
ÉS
ÜTŐS, HÁLÓNÁL ÉS FALNÁL JÁTSZOTT JÁTÉKOK
I. SPORTTUDOMÁNYI VILÁGKONFERENCIÁJA

A nemzetközi események az először megrendezésre kerülő “Net/Wall Games Festival” (Nawgfest) kiemelt
programjai lesznek 2015. június 16-19. között Szombathelyen.
A bajnokság elsősorban egyetemek csapatainak versenye, de egyéni és páros kategóriákban is indulhatnak a
csapatverseny résztvevői és az egyénileg jelentkező egyetemisták, oktatók. Egyetemi csapatok
regisztrálhatnak, de emellett egyéni regisztráció is lehetséges. Határidő, mint a csapat, mint az egyéni
számokban való indulásra: 2015. május 31.
A verseny weboldala: www.uniracketlon.com
Részvételi tudnivalók:
A.) Egyetemi csapatok (csapatversenyen való részvétel):
Egy csapat: Minimum 4 játékosból áll (3 férfi,1 női versenyző) . A csapathoz tartozhat egy 1 fő oktató is ,
aki versenyezhet is (azaz 5 fő minimum). Maximum csapatlétszám: 8 fő.
B.) Egyéni és páros számokba való jelentkezés egyéni és páros számokra szintén a web lapon
lehetséges.
Csapatverseny: a 4 fő induló csak a saját legjobb sportágában szerepel a racketlon 4 sportágában: a verseny
végleges szabályai a jelentkezési határidő után kerülnek kihirdetésre.
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Egyéni és páros számok verseny: férfi egyéni, férfi páros, női egyéni. Az indulók a racketlon mind a négy
sportágában (asztalitenisz, tollaslabda, fallabda, tenisz) versenyeznek a racketlon szabályi szerint (ld.
weboldal).
Versenyszámok, amelyekre egyénileg kell jelentkezni:
Férfi egyes (Amatőr/Elit), Női egyes, Férfi páros,Vegyes páros
A rendezvény különlegessége, hogy a verseny ideje alatt kerül megrendezésre az Ütős, Hálónál és Falnál
Játszott Sportágak I. Sporttudományi Világkonferenciája (1st World Conference of the Science of Net
and Wall Games) neves meghívott előadókkal. A 4 napos programot gazdagítja a sporttudományt és az
ütős sportokat támogató kommerciális cégek kiállítása és vására is. A konferenciát a regisztrált csapattag
hallgatók és oktatók ingyenesen látogathatják. (előadás esetén kedvezményes részvételi díjat fizet a
csapattag oktató). A konferencia weboldala: www.nawgconf.com.
További program a résztvevők számára: Players Party, Konferencia fogadás, strandröplabda verseny és
szellemi vetélkedő (Racket Sport Quiz) az ütős, hálónál és falnál játszott játékokról.
REGISZTRÁCIÓ
A weblapon: www.uniracketlon.com
Regisztrációs határidő: 2015. Május 31. 2015
RÉSZVÉTELI DÍJ:
A magyar résztvevők számára jelentős kedvezményt adnak a rendezők annak érdekében, hogy minél
többen vegyenek részt ezen a nemzetközi eseménysorozaton.
A.) NAWG FESZTIVAL CSAPAT REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 60.000 Ft /csapat (5-8 fő részére). Ez, a 4
napos rendezvény minden eseményén való részvétel költségét foglalja magában (ld. részletezve alább).
Kivétel: A díj nem foglalja magába az egyéni számokban való regisztrációt. A csapatregisztrációs díj
befizetési határideje egy összegben banki átutalással (ld. részleteket alább): 2015. május 31.
B.) NAWG FESZTIVÁL EGYÉNI REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 9.000 Forint/fő. Ez, a 4 napos rendezvény
minden eseményén való részvétel költségét foglalja magába (ld. részletezve alább). Kivétel: A díj nem
foglalja magába az egyéni számokban való regisztrációt. Ezt az összeget regisztrációkor kell befizetni.
A & B magában foglalja: az összes szociális programon való részvételt (Players Party vacsorával, Szellemi
Vetélkedő, Strandröplabda, verseny, wellness a Park Hotel Pelikánban, a világkonferencián való részvételt,
díjakat és szervezési költséget.
KAPCSOLAT
Email: nawgfest@gmail.com
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