
 

 

XIII. Március 15. Kupa Elek 

2023. március15. (SZERDA) 

 

 

 

A verseny célja: Elek város hírnevének és asztalitenisz múltjának öregbítése, az 

asztalitenisz népszerűsítése. 

Verseny helyszíne: Városi Sportcsarnok Elek, Hősök útja 14 

 

Ideje: 2023. március 15. (SZERDA) 9:00 

 

A verseny rendezője:   Eleki Asztalitenisz SE 

      Verseny Főbírája:                          Bognár István 

      Segítői:                               Csabai Dániel és Turóczy András 

Verseny résztvevői: Mindazok, akik a versenykiírásban szereplő feltételeknek 

megfelelnek, illetve nevezésüket e-mailben elküldik a  

turoczybandi58@gmail.com email címre. 

 

Nevezési határidő: 2023. március 13. (hétfő) 24:00-ig 

Nevezési díj: Gyermek kategóriában 1000 Ft 

       Felnőtt egyéni 2000 Ft 

       Páros 1000 Ft/fő 

A nevezési díjakat a helyszínen reggel 8:45-ig van lehetőség befizetni. 

A versennyel kapcsolatosan az alábbi telefonszámon érdeklődhettek: 

Turóczy András: +36-70/382-83-80 

 

Versenyszámok: Férfi nyílt egyéni 

Amatőr egyéni (korábbi években vigaszág) 

Nyílt páros (bármilyen felállásban, nemre való tekintet nélkül) 

Női amatőr egyéni 

             Gyermek amatőr (összevont leány-fiú) 

  I. korcsoport (2009-2011) 

 II. korcsoport (2012- 

    Verseny kezdési időpontja: 9:00, a résztvevőket köszönti: 

 

Szelezsán György polgármester 

    Versenyszámok kezdési időpontjai:    
9:30 Férfi nyílt csoport 

9:30 Gyermek korcsoportok 

9:30 Női amatőr csoport, majd döntő 

12:00Nyílt páros, majd döntő 

14:00 Férfi nyílt és Amatőr főtábla 

16:00 Férfi nyílt döntő 

16:30 Amatőr döntő 
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Lebonyolítás: A férfiak esetében a lehetőség szerint 4 fős csoportokba lesznek 

besorsolva. A csoportok 1-2. helyezettje a Férfi nyílt, míg a 3-4. helyezettek a Férfi 

amatőr (korábban vigaszág) közé. Mindkét táblán egyenes kiesésben folytatódik a 

verseny. A női kategóriában is lehetőség szerint 4 fős csoportok lesznek. Női 

amatőrben NB-ben játszók nem nevezhetnek. A női amatőrbe benevezett játékosok a 

férfi nyílt egyéniben nem tudnak indulni, de a vigaszágba automatikusan besorsolásra 

kerülhetnek, amennyiben előre jelzik indulási szándékukat.  

 

A csapatok, nevezéskor legyenek szívesek megadni a kiemelési sorrendet! 
 

Díjazás: Az első helyezettek érem és serleg, míg a második és a harmadik helyezett 

érem díjazásban részesül. A harmadik helyezést nem kell eldönteni. 

Kiegészítő közlemény: A versenyen való induláshoz sportorvosi igazolás nem 

szükséges, mindenki a saját felelősségére versenyez.  

 

A versenyzőknek sportos öltözék és váltócipő használata kötelező!  

 

A mérkőzéseket 12 db JOOLA 2000 asztalokon, Joola Flash +40٭٭٭ labdákkal 

bonyolítjuk le. Eltérés engedélyezett az ellenfél beleegyezésével. Az egyéb a 

versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ versenyszabályai az 

irányadóak. Az öltözőben hagyott értékekért a rendezőség felelősséget nem vállal. 

 

Büfé a verseny teljes időtartama alatt üzemel. 

 

 
Elek, 2023. február 8. 

                                                  Sporttársi üdvözlettel 

                                                                                           A szervezők 

 

 

A verseny támogatói: 
 

 

 

 Elek Város Önkormányzata    
                       

Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 

Eleki Asztalitenisz SE 
 


