
FELNÕTT, AMATÕR, SENIOR ÉS  UTÁNPÓTLÁS VERSENY 

 

 

 

 

1. A verseny célja: versenyzési lehetõség biztosítása, diák, utánpótlás és 

felnõtt versenyzõk részére, valamint profi és amatõr játékosok 

találkozója. 

 

  

2. A verseny helye, ideje: Széchenyi István Általános Iskola Sportcsarnoka. 

Kiskunmajsa Iskola u. 17. 

2014. Június 07-08. /szombat- vasárnap/ 9.30 óra. 

 

 

3. A verseny rendezõje: HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztály, Kiskunmajsa AC,  

Kiskunmajsa város Önkormányzata és a Dél – Alföldi Régió. 

 

4.   Versenybíróság: elnök: Brunczvik Géza   

                  elnök h.: Busi Lajos 

 

 

5. Versenyszámok: 

 

UTÁNPÓTLÁS: 2014. Június 07.  /szombat/  9.30 órától: 

 

I. Korcsoport: 2005-ben és késõbb születettek részére, kezdési idõ:  -   

9.30 óra 

II. Korcsoport: 2003- 2004-ben születtek, kezdési idõ    - 12.00 

óra 

III. Korcsoport: 2001- 2002-ben születtek, kezdési idõ kb.    -   

9.30 óra 

IV. Korcsoport: 1999- 2000-ban születtek, kezdési idõ kb.    - 11.00 

óra 

V. Korcsoport: 1996- 1998-ban születtek, kezdési idõ kb.    - 13.00 

óra 

Összevont páros verseny /vegyes páros is lehet/, kezdési idõ: kb.   - 15.00 

óra 

 

            FELNÕTT: 2014. Június 08. /vasárnap/   9.30 órától 

 

Férfiak: 

            

• NB-s játékosok kezdési idõ:      9.30 óra 

• „A” csoport (Megye I.), kezdési idõ:  11.30 óra 

• „B” csoport (Megye II.), kezdési idõ:  11.30 óra 

     „C” csoport (Megye III.), kezdési idõ:     9.30 óra 

    .„D” csoport olyan amatõr kezdõ sportolók, akik nem tartoznak egyesülethez 

 

SZENIOR 

•  Férfi 30-39 kezdési idõ    14.30 óra 

•  Férfi 40-49 kezdési idõ    14,30 óra 

                         Férfi 50-59 kezdési idõ    13.00 óra 

                         Férfi 60-69 kezdési idõ    13.00 óra 

                         Férfi 70 felett kezdési idõ    13.00 

óra 

 

• Összevont páros verseny A-B-C csoport / vegyes páros is lehet/, kb. 17 óra  

• Külön az NB-s játékosoknak páros kb. 17 óra 

 

Nõi verseny, kezdési idõ: kb. 11 óra 

A hölgyek a férfi versenyszámokban is indulhatnak. 

 

 

6. Nevezési határidõ: 2014. Június 2.-ig, e-mailben, vagy telefonon. 

Busi Lajos: busi58@freemail.hu        tel: 06/30/8574980 

 

Jelentkezés a versenyek kezdési idõpontja elõtt fél órával. 

mailto:busi58@freemail.hu


Nevezési díj: Utánpótlás korúaknál egyszeri nevezési díj. 700.-Ft/fõ. 

Felnõtteknél: egyszeri nevezési díj 1000.-Ft/fõ.  

 Az egyes versenyszámokban történõ indulásra, nevezésre vonatkozó kikötés: 

 

Az utánpótlás versenyszámokban egy játékos csak két versenyszámban indulhat és az 

összevont párosban (tehát saját korosztály és eggyel feljebb).  

Felnõtt versenyzõk a saját csoportban, a korcsoportos (szenior) versenyszámban és 

párosban tudnak indulni. A megyei I osztályban szereplõ versenyzõk nevezhetnek az 

NB-s játékosok versenyére is. 

 

                                                                            

7. A verseny lebonyolítása 20 asztalon történik, JOOLA labdákkal.                                                                                                                                                                                                                  

A korcsoportok versenyei körmérkõzéses selejtezõkkel kezdõdnek és kieséses 

rendszerben folytatódnak a nevezések számától függõen. 

A páros versenyek végig kieséses formában folytatódnak. 

( A változtatás jogát fenntartjuk.) 

 

 

8. Díjazás: Egyéni versenyszámokban az I-IV. helyezettek éremdíjazásban 

részesülnek, 

a gyõztesek serleget is kapnak. A páros versenyszámokban az I-IV. helyezettek érmet 

kapnak. 

Mind a Szenioroknál, mind az utánpótlásnál vándorkupát vehet át a legtöbb pontot 

szerzõ csapat.  

Szenioroknál 3, utánpótlásnál 2 egymást követõ évben megnyert vándorserleg 

véglegesen a gyõztes csapat birtokába kerül.  

Versenyünk legjobb utánpótlás fiú és lány csapata egyaránt 50000.Ft-os utalványt és 

egyéb értékes díjakat nyerhet. A felnõtteknél hasonlóan díjazni fogjuk a legjobb 

csapatokat 50000.Ft-os vásárlási utalvánnyal. Érdemes eljönni és indulni a 

versenyen már csak azért is, mert közel 500.000.ft értékben lesznek díjak ki 

osztva. 

  

 

                                                          

9. Egyebek: az itt nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ szabályai az 

irányadók. 

Az öltözõkben hagyott tárgyakért felelõsséget nem vállalunk. Külföldiek 

indulhatnak. 

A sportcsarnokban BÜFÉ üzemel. A versenyen mindenki saját felelõsségére indulhat 

el. 

 

Szeretném megkérni az NB-s csapatokat és játékosokat minél többen vegyenek részt a 

versenyen. Talán így közelebb hozhatók profi és amatõr csapatok, játékosok. Tegyünk 

az asztalitenisz sport népszerûsítéséért. Jelenlétetekkel megtiszteltek és még több 

erõt adtok a további játékhoz, mind az utánpótlásnak, mind nekünk, idõsebb 

korosztálynak.   

 

 

Szállás és strandolási lehetõség JONATHERMÁL email: info@jonathermal.hu  

www.jonathermal.hu   tel: 06-77-481855        nemzetközi: 00-36-77-481855 

     

             

Busi Lajos  Bencsik Mihály  Pelikán László 

 Szervező    HUNOR elnök     AC elnök 

mailto:info@jonathermal.hu
http://www.jonathermal.hu/

