
2015. évi Csongrád Megyei Újonc, Serdülő és Ifjúsági Asztalitenisz Bajnokság 

V e r s e n y k i í r á s 
 

 
1., A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a megyében sportoló versenyzők számára, a 

sportág népszerűsítése. A verseny – a 2013-ban bevezetésre kerülő új ranglistán – országos 

ranglista pontot ad. Ranglista pontot csak érvényes versenyzési engedéllyel rendelkező versenyző 

kaphat. 

 

2., A verseny helye és ideje:  Szeged, ATSK Asztalitenisz Terem 

2015. március 01. (vasárnap) 10 óra 
 

3., A verseny rendezője:   Csongrád Megyei Asztalitenisz Szövetség 

4., Versenybíróság:  Márki Ernő  

 

5., A verseny résztvevői: A megye sportegyesületeinek versenyzői, akiknek a nevezése időben 

beérkezik, a nevezési díjat befizetik. 

 

Korcsoportok:    

 

ifjúsági  1997. január 01-jén vagy később születettek 

serdülő  1998. január 01-jén vagy később születettek 

újonc I.  2002. január 01-jén vagy később születettek 

újonc II. 2003. január 01-jén vagy később születettek 

újonc III. 2004. január 01-jén vagy később születettek 

 

 

6., Versenyszámok:  10.00 óra újonc III. és újonc II. korcsoport 

     11.00 óra összevont újonc fiú és leány egyéni 

 

12.30 óra serdülő fiú és leány egyéni 

 

14.00 óra ifjúsági fiú és leány páros  

       ifjúsági fiú és leány egyes 

    

Az egyes korcsoportokban csak kellő létszám esetén (minimum 5 fő) esetén rendezzük meg a 

versenyt. 

 

7., A verseny lebonyolítása: Az egyéni versenyszámok a létszámtól függően csoportos, kieséses 

vagy csoportos selejtező – kieséses főtábla rendszerben kerülnek lebonyolításra. Minden mérkőzés 

három nyert játszmáig tart.  

 

8., Nevezés, sorsolás: A nevezéseket előzetesen Márki Ernő részére lehet e-mail-ben megküldeni.  

Helyszínen is lehet nevezni. (Email: iroda@atsk.hu ; mobil: 30/8526556) 

 

Regisztráció és sorsolás a versenyszám megkezdése előtt 30 perccel. 

Nevezési díj: - 500.- Ft/fő  

 

9., Díjazás: A versenyszámok 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

 

10., Egyéb: A versenyen versenyzési engedéllyel, illetve ennek hiányában, saját felelősségükre 

indulhatnak a résztvevők. 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny és játékszabályai az irányadók.  

 

 

Szeged, 2015. február 15. 

Márki Ernő (CSMASZ alelnök) 

mailto:iroda@atsk.hu

