24. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası
24 - 28 Eylül 2018
LIMAK LIMRA Hotel – Kiris, Kemer

ANTALYA – TURKEY
Değerli Veteran Arkadaşlarımız,
24'üncü Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvamızı yılın en iyi zamanında ilan etmekten gurur
duyuyoruz.
VMTD organizasyon komitesi, sizi farklı ülkelerden Masa Tenisi arkadaşlarıyla buluşmaya ve
ailenizle dostça bir ortamda tatilin tadını çıkarmaya davet ediyor.
Turnuva, Limak Limra Hotel www.limakhotels.com Spor Salonu’nda yapılmaktadır.
Limak Limra, mükemmel bir mutfak ve oda servislerine sahip olan 5 yıldızlı bir oteldir. Birçok kafe,
restoran ve barlar gün boyu hizmet vermektedir. Sistem, "herşey dahil" yöntemiyle çalışır; bu, tüm
yiyeceklerin ve içeceklerin fiyata dahil edildiği anlamına gelir.

Önsöz:
“TT Delivers Peace “ "Masa Tenisi Barış Getirir" teması ile Hoş Geldiniz Partisinde tüm katılımcılar
beyaz giyinmektedirler.
Antalya Turnuvası oyuncuları ve konukları yıllar içinde dost ve arkadaş olmuşlardır. Her yıl birbirimizi
görmek, ilişkileri geliştirmek ve ARKADAŞLIK & BARIŞ için bir araya geliyoruz.
Tüm konukların rahatlığı ve düzgün bir organizasyonun sağlanması için katılımları önceden
bilmemiz ve son dakika girişlerini en aza indirgememiz gerekiyor.
Bu nedenle, tüm konuklarımızdan, katılımları için bizi bilgilendirmelerini rica ederiz. Erken kayıt
işlemini teşvik etmek için, otelde erken kayıt yaptıran konuklara daha iyi fiyatlar verilmektedir.
PROGRAM:

Bu program bir ön bilgilendirmedir ve katılım sayısına bağlı olarak Organizasyon
Komitesi tarafından değiştirilebilir.
23 Eylül
24 Eylül
25 Eylül
26 Eylül
27 Eylül
28 Eylül

Pazar
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

29 Eylül
30 Eylül

Cumartesi
Pazar

Akreditasyon, antrenmanlar
Açık turnuva ve Hoşgeldin Partisi
Tekler grup maçları
Tekler eleme - şampiyona ve teselli maçları
Çiftler grup, eleme-şampiyona ve teselli maçları
Karışık çiftler, Çiftler, Tekler Final maçları / Ödül Töreni / Gala
Yemeği
Dinlenme günü / Hotel’den ayrılış
Demre ve Kekova antik kentlerine günlük turlar
https://youtu.be/i5FV18Sn8nc

Turnuva Kuralları
• Oyunlar ITTF kural ve yönetmelikleriyle oynanacaktır.
• Turnuva, 30 yaş üzeri katılmak isteyen tüm oyunculara açıktır.
• Her oyuncu en fazla bir tek, bir çift ve bir karışık çift maçlarında oynayabilir. Karışık çiftler 2 ayrı
yaş grubunda oynanacaktır. -65 ve +65
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Kayıtlar
Önceki yıllarda, diğer otellerde kalan katılımcılar, Limra Otel'de kalan kişilerle aynı turnuva giriş
ücretini ödüyorlardı. Su, elektrik, klima, temizlik ve güvenlik gibi tüm ek hizmetleri kullanıyorlardı
ancak bu hizmetler için ek bir ücret ödemiyorlardı.
Geçen senelerde 100 kişiden fazla kişi otelde kalmadan turnuvaya katildi. Bu oyuncuların
faydalandıkları tüm hizmetlerin otele bir maliyeti var. Bütün hafta boyunca faydalanılan bu hizmetler
sebebiyle, otel yönetimi konaklamayan katılımcılar için salon kullanım ücreti istemektedir.
Otel yönetimi ile yapılan uzun görüşmelerin ardından, masrafların tüm taraflar arasında adil
paylaştırılmasında mutabık kalınmıştır. Çözüm; farklı giriş şekilleri için farklı ücretlendirme yapılması
şeklinde olmuştur.

Otel rezervasyonu:
Hotel Fiyatları: Herşey Dahil All Inclusive
Limak Limra Resort on the Beach

10 Eylüle kadar

10 Eylülden sonra

Tek kişilik oda/ gün
Çift Kişilik odada/ kişi başı/ Gün

540 TL
350 TL

645 TL
430 TL

Üç Kişilik odada/ kişi başı/ Gün

320 TL

375 TL

Tek kişilik oda/ gün

480 TL

500 TL

Çift Kişilik odada/ kişi başı/ Gün

300 TL

320 TL

Limak Limra Park Hotel

Turnuva Katılım Bedeli

250 TL

ÖNEMLİ NOT
Son 4 aydaki Euro kurundaki aşırı artış sebebiyle, Türk katılımcıların maliyetleri maalesef çok
yükselmiştir. Bu durumu hafifletmek ve katılımcılara destek olabilmek için Derneğimiz (VMTD) bu
seneye mahsus olarak kur ayarlaması yapmıştır. Limra Otel yönetimi de bu konuda bizlere destek
olmuştur.
Misafirlerimize, Limak Limra otelinde kalmalarını tavsiye etmekteyiz. Turnuva otelinde kalmayanlar
günlük giriş ücreti ödeyeceklerdir.
Turnuva otelinde kalarak günlük giriş ücreti ödememenin yanında diğer avantajlar:
- Farklı ülkelerden birçok yeni arkadaşla tanışmak ve sosyalleşmek,
- Yemeklerde, dinlenme alanlarında, plaj ve barlarda keyifli ve kaliteli vakit geçirmek,
- Turnuva bilgi ve sonuçlarına daha kolay erişim sağlamak,
- Oynamak ve dinlenmek için kolaylık ve rahatlık / Maliyet başına en iyi değer

Limak Limra Otelinde kalmayacak misafirler


Otel kullanım ücreti: Otelin ana kapısından giriş/ günlük olarak 20 €-/ haftalık 100 Euro
ödenecektir. Bu ücrete 09:00-20:00 saatleri arasında, Otel tesislerinin kullanımı “Herşey
Dahil” sistemiyle öğlen ve akşam yemeklerini içerir
 Salon kullanım ücreti: Salon girişinden girerek sadece salon kullanımı için giriş yapacak
kişiler günlük 20 TL ödeyecekler. Gün boyunca salon kullanımı, ücretsiz su meyve suyu, cay
ve kahve servisi içerir
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Antalya Havaalanı- Limra Hotel servis fiyatları
Kerem Baskin: 0532 315 9331
kerembaskin@hotmail.com
Havalimani Transfer Fiyat Listesi
• 4 Kisilik taksi
140 TL
• 6 Kisilik minibüs
180 TL
• 13 kisilik minibüs 250 TL
• 27 kisilik minibüs 450 TL

Daha fazla bilgi ve kayıt için: www.ttvets.com
Dr. Savas Ertufan
GSM: 0 532 213 5358
savas.ertufan@outlook.com

Murat Eris
GSM: 0533 359 3940
murat.eris@alsim.alarko.com.tr
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