Versenykiírás
Verseny neve: VIII. Szertorlabda és IV. 12 Érintéses Világbajnokság – III. Klub
Világbajnokság

A Restelo Stadion Lisszabon egyik negyedében található. Az egykori
kőbányán épült, ahonnan láthatjuk a Tejo folyót. 1956 szeptember 23án nyílt meg, jelenleg a Clube de Futebol Os Belenenses
tulajdonában van és a klub hazai mérkőzéseinek ad otthont.

Helyszín: Lisszabon – Portugália (Restelo Stadium - Football
Club The Belenenses)
Dátum:

2018.11.15- 2018.11.18 között

Kategóriák:
Szektorlabda - csapat (4 fő + 4 tartalék országonként),
12 érintéses - csapat (4 fő + 4 tartalék országonként),
Szektorlabda - egyéni (max 8 játékos országonként)
12 érintéses – egyéni (max 8 játékos országonként)
Szektorlabda - páros (max 2 páros országonként)
Nyílt nevezés: Maximum 8 fő kerülhet országonként a főtáblára. Nyílt nevezésre
van lehetőség melynek részleteit az egyes országok szövetsége illetékes
meghatározni és a rendezők a leadott nevezések alapján készítik el a sorsolást.
Egyes országok játékosai addig játszanak egymás ellen ameddig a létszám
leszükül 8 főre.
Nevezési határidő: 2018.08.31.
Kiterjesztett nevezési határidő: (50% extra felár): 2018.09.30.
Nevezési cím: portugal.mundial2018@gmail.com
Nevezési díj:: 50 €/fő, melyet a helyszínen kell befizetni.
Díjazás: Az I-III. helyezett kupát, érmet és oklevelet kap.
Figyelem! Szállás, étkezések és városnéző túra külön fizetendő nem
tartalmazza a nevezés.
Ruházat: Sportcipő használata és nemzeti mez viselése kötelező.
Orvosi engedély: A versenyen való részvétel saját felelősségére történik.
Lebonyolítás: A pontos verseny lebonyolítás 2018.10.31-én lesz közzé téve
Bíráskodás: A nevezéssel a játékosok elfogadják, hogy a Világbajnokság
alatt a rendezők alkalmanként felkérhetik játék vezetésre.
Óvás: Óvni az adott meccs befejezte utáni 5 perben lehet. Óvási díj 20€ mely
díjat a szervezőknek kell megfizetni. Amennyiben az óvás elfogadásra kerül
az óvás díja vissza fizetésre kerül

PARTNEREK:

A PORTO GAL TOUR turisztikai iroda a Világbajnokság egyik fő partnere, mely
jegyeket, kirándulásokat, szállásokat, transzfereket kínál kedvezményes áron a
sportolóknak.






Airport / Hotel Transfer - 100 € 8 főnek
Airport / Hotel Transfer - 60 € 4 főnek
Transfer Hotel / Airport -100 € 8 főnek
Transfer Hotel / Airport - 60 € 4 főnek

 Serra da Estrela : 620 € - 8 főnek
 Sintra, Cascais, Cabo da Roca, Estoril kirándulás 300 € - 8
főnek
 Lisszabon – Porto – Gaia- Lisszabon: 610 € 8 főre. Fado
show vascorával 80 €/ fő
 Transfer: Airport / Hotel Sintra, Cascais, Cabo da Roca,
Estoril 320 € 8 főnek
 Fatima, Obidos, Nazaré and Batalha 350 € 8 főnek
Szállás:
 Hotel Hostel residence (Lisszabon központjában) 6 ágyas
szoba (120 €/ nap ebéddel)
 Accommodation Hotel in Hostel Residence ((Lisszabon
központjában) kétágyas szoba (55 € / nap ebéddel)
 Hotel 3 * Egy ágyas: 75,00 €/ nap reggelivel
 Hotel 3 * kétágyas: 90,00 € nap reggelivel.
Kapcsolat:
 Ana Maria – telefon és whatsup: + 351915447963
 email: ana2507maria@outlook.com
Információk:
 e-mail: portugal.mundial2018@gmail.com
 web: https://www.facebook.com/Campeonato-Mundial- Portugal2018-Futebol-de-Mesa-167438007285314/
Lisbon, June 12, 2018.
Organizing Committee - Portugal 2018

