Αγαπητοί φίλοι του πινγκ πονγκ,
Ως Αθλητικό σωματείο ΑΣΠΕΡΑ Κωνσταντινούπολης (Beyogluspor) τμήμα
πινγκ πονγκ , είμαστε στην ευχάριστη θέση να διοργανώσουμε το 1ο Διεθνές
Τουρνουά Πινγκ Πονγκ Βετεράνων στο Kilyos, το οποίο είναι από τα πιο εξαίρετα
προάστια της Κωνσταντινούπολης.
Το τουρνουά μας θα διεξαχθεί στις 15-16 Ιουνίου 2019 στο αθλητικό κέντρο
της Πανεπιστημιούπολης του Saritepe του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου στο Kilyos.
Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε το Σαββατοκύριακο σε αυτή την εκπληκτική
Πανεπιστημιούπολη που βρίσκεται δίπλα στην ακτή, που έχει μια φανταστική
παραλία και βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης της Κωνσταντινούπολης.
Οι Συμμετέχοντες εκτός Κωνσταντινούπολης, καθώς και οι ντόπιοι που
επιθυμούν να μείνουν στην πανεπιστημιούπολη, είναι ευπρόσδεκτοι να παραμείνουν
στις κοινωνικές εγκαταστάσεις και στους κοιτώνες.
Το Σάββατο θα υπάρχει ένα Beach Party για να αποβάλετε την κούραση της
ημέρας και να σας παρακινήσουμε για τους αγώνες που θα λάβουν χώρα την επόμενη
μέρα.
Κανόνες συμμετοχής:
Το Τουρνουά είναι ανοικτό σε όλα τα άτομα άνω των 30 ετών
(συμπεριλαμβανομένων των γεννημένων του 1989)
Οι αγώνες θα διεξαχθούν ως ατομικοί ανδρών-γυναικών, διπλό ανδρώνγυναικών και Διπλό μικτού φύλου.
Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της
ιστοσελίδας: www.beyogluspormasatenisi.com
Κατηγορίες ηλικιών:
Ατομικό ανδρών: 30-39,40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
Ατομικό Γυναικών: 30-49, 50+
Διπλό Ανδρών: 30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69,70-74, 75-79, 80+
Διπλό Γυναικών: 30-49, 50+
Διπλό μικτού φύλου: 30+

Σημείωση: Απαιτούνται τουλάχιστον 4 παίκτες σε κάθε ομάδα. Σε περίπτωση
λιγότερων παικτών σε μια ομάδα, οι μεγαλύτερες / μικρότερες ομάδες θα ενωθούν.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν το περισσότερο σε μία ομάδα

χαμηλότερης ηλικίας σε κατηγορίες Singles, μπορούν να ανταγωνιστούν σε
μικρότερης ηλικίας στη κατηγορία του διπλού. Δεν θα υπάρξουν αγώνες για την
Τρίτη θέση. Οι νικητές σε κάθε κατηγορία θα λάβουν Κύπελλο, οι νικητές, οι πρώτοι
επιλαχόντες, οι δεύτεροι επιλαχόντες και οι από κοινού δεύτεροι επιλαχόντες θα
λάβουν μετάλλια, οι νικητές των αγώνων παρηγοριάς θα λάβουν μετάλλια..
Τέλος συμμετοχής και κόστος διαμονής:
Τέλος συμμετοχής: 25€ καταβάλλονται κατά την εγγραφή μέσω τράπεζας. 35€ αν
πληρωθεί την ημέρα των αγώνων.
Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στα τέλη συμμετοχής:
1.
2.
3.
4.

Πρωϊνό και μεσημεριανό φαγητό το Σάββατο και την Κυριακή
Νερό, τσάϊ & καφές όλη μέρα
Διάφορα κεράσματα
Μπλουζάκι του Τουρνουά

Διανυκτέρευση στις κοινωνικές εγκαταστάσεις και τους κοιτώνες
Μονόκλινο δωμάτιο: 20 € την διανυκτέρευση
Δίκλινο δωμάτιο: 30€ την διανυκτέρευση
Αν έρθετε την Παρασκευή και μείνετε 3 νύχτες, για 1 άτομο είναι 60€ κόστος
διανυκτέρευσης και 25€ η συμμετοχή, σύνολο 85€
Από τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων μέχρι το μετρό θα υπάρχει μεταφορικό μέσο
δωρεάν. Με το μετρό για να μεταβείτε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης (Taksim)
χρειάζεστε περίπου 40 λεπτά, με ταξί το κόστος είναι 12 - 15 €.
Μπορείτε να έρθετε Παρασκευή πρωϊ και να αναχωρήσετε Δευτέρα βράδυ,
Παρασκευή και Δευτέρα να επισκεφθείτε τα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης και
το Σαββατοκύριακο να συμμετέχετε στους αγώνες (3 διανυκτερεύσεις).
Παρακαλείσθε να καταβάλετε την πληρωμή για τα τέλη συμμετοχής, μαζί με τα
τέλη διαμονής ανάλογα με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, μαζί με τα τέλη
διαμονής επισκεπτών:
BEYOĞLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, αριθμός λογαριασμού σε ΕΥΡΩ TR25
0006 4000 0021 1790 3009 65, με εξήγηση “ DONATION”
Διεύθυνση: BUYUKPARMAKKAPI SOK No 5 BEYOGLU ISTANBUL
Παρακαλείσθε να αναφέρετε τις λεπτομέρειες διαμονής στα έντυπα που έχουν
συμπληρωθεί ηλεκτρονικά www.beyogluspormasatenisi.com στο website.
Για όσους επιθυμούν να παραμείνουν εκτός πανεπιστημιούπολης, παρακάτω είναι ο
ιστοτόπος του ξενοδοχείου Kilya (www.kilyahotel.com) τέλη διαμονής; (η πληρωμή
γίνεται απευθείας στο ξενοδοχείο)

Standard Δωμάτιο
Μονόκλινο Δωμάτιο 45 €/βραδιά
Δίκλινο δωμάτιο 55 €/ βραδιά

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΟ KILYOS, ΓΕΜΑΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑ,
ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μέσω e-mail: info@ beyogluspormasatenisi.com

