II. Kalász Kázmér Emlékverseny – Utánpótlás
1. A verseny célja
A sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása amatőr sportolók számára.
2. A verseny időpontja és helye
2016. június 18.
Kész Aréna, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 35.
3. Versenyszámok időpontja
Egyéni versenyszámok:
II. korcsoport, 2005-ben és utána születettek – 2016. június 18. 11 óra
III. korcsoport, 2003-ban és 2004-ben születettek – 2016. június 18. 11. óra
IV. korcsoport, 2001-ben és 2002-ben születettek – 2016. június 18. 13. óra
V. korcsoport, 1998-ban, 1999-ben és 2000-ben születettek – 2016. június 18. 13. óra
Összevont páros – 2016. június 18. 15 óra
Indulók számától függően külön kerül megrendezésre fiú és leány verseny.
4. A verseny rendezője Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola
5. A verseny részvevői Amatőr és igazolt játékosok egyaránt indulhatnak.
6. Versenyszámok
A verseny TIBHAR asztalokon, TIBHAR labdával kerül lebonyolításra.
Páros versenyszám: Páros versenyszám esetében a lebonyolítás az indulók számától függ.
Egyéni versenyszám:
Az egyéni versenyszám esetében csoportmérkőzések után egyenes kieséses rendszerben kerül lebonyolításra
a verseny. (Vigaszág is lesz!) Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.
7. Nevezés
Nevezni emailben a kalaszkazmeremlekverseny@gmail.com címen, a versenyszámok, induló(k) nevével,
egyesületével (ha van) vagy a honlapunkon található űrlap kitöltésével lehet 2016. június 15-ig.
Ebéd (770 Ft/nap) és szállás foglalás határideje: 2016. június 10.
8. Nevezési díjak
Egyéni versenyszám II. – IV. korcsoport: 500 Ft / fő
Egyéni versenyszám V. korcsoport: 700 Ft / fő
Páros versenyszám: 700 Ft / pár
9. Díjazás A kategóriák győztesei érem és kupa, a helyezettek érem díjazásban részesülnek.
10. Versenybíró Busi Lajos
11. Étkezés
A verseny napjára kérhető ebéd, amely létszámtól függően a terem közvetlen közelében vagy a pár 100
méterre található étkezdében fogyasztható el. 2 fogásos ebéd ára 770 Ft / nap. Az igényeket email-ben (
kalaszkazmeremlekverseny@gmail.com ) lehet jelezni legkésőbb 2016. június 10-ig!
12. Egyéb
A teremben váltócipő használata kötelező.
A verseny alatt büfé üzemel!
A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, a mérkőzéseken történő sérülésekért, esetleges
anyagi károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
Az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
Valamennyi itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ verseny és játékszabályai és rendelkezései az
irányadóak.
További információk:
Bene Györgyi: 06704390536
Honlapunkon: www.kalaszkazmeremlekverseny.hu
Facebook-on: www.facebook.com/kalaszkazmeremlekverseny
(A változtatás jogát fenntartjuk!)

II. Kalász Kázmér Emlékverseny – „nyílt”
1. A verseny célja
A sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása amatőr sportolók számára.
2. A verseny időpontja és helye 2016. június 18-19.
Kész Aréna, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 35.
3. Versenyszámok időpontja
Nyílt DC verseny – 2016. június 18. 10 óra
Nyílt páros verseny – 2016. június 19. 9 óra
Nyílt egyéni verseny – 2016. június 19. 12.30 óra
4. A verseny rendezője Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola
5. A verseny részvevői Amatőr és profi játékosok egyaránt indulhatnak.
6. Versenyszámok A verseny TIBHAR asztalokon, TIBHAR labdával kerül lebonyolításra.
Nyílt DC verseny lebonyolítása:
A csapatok csoportban játszanak körmérkőzést, a helyezések alapján mindenki továbbjut (főtábla és
vigaszág), ahol a helyezések kerülnek kijátszásra. Az indulók számától függően a helyezések egyenes
kieséses vagy csoportmérkőzéses rendszerben kerülnek kijátszásra. A csapatok egymással rövidített DC-t
játszanak (összesen: 2 egyéni, 1 páros) Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.
Nyílt páros versenyszám: Páros versenyszám esetében a lebonyolítás az indulók számától függ.
Nyílt egyéni versenyszám: Az egyéni versenyszám esetében csoportmérkőzések után egyenes kieséses
rendszerben kerül lebonyolításra a verseny. (Vigaszág is lesz!) Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.
7. Nevezés
Nevezni emailben a kalaszkazmeremlekverseny@gmail.com címen, a versenyszámok, induló(k) nevével,
egyesületével (ha van) lehet vagy honlapunkon a nevezési űrlap
kitöltésével: http://kalaszkazmeremlekverseny.hu/nevezes/ 2016. június 15-ig .
Ebéd és szállás foglalás határideje: 2016. június 10.
8. Nevezési díjak
Nyílt DC: 3000 Ft/csapat
Nyílt páros: 1500 Ft / pár
Nyílt egyéni: 1000 Ft / fő
9. Díjazás
A kategóriák győztesei és a helyezettek (ajándékutalvány,) érem és kupa díjazásban részesülnek.
10. Versenybíró Bajdik István
11. Szállás
Szállás foglalható a verseny helyszínétől kb. 150 méterre található Kossuth Kollégiumban. A szállásfoglalási
igényt a nevezési űrlap erre vonatkozó részén kell jelezni. A szállással kapcsolatos információk elérhetők
weboldalunk “Szállás” menüpontja alatt IDE kattintva.
12. Étkezés
A verseny minkét napjára kérhető ebéd, amely létszámtól függően a terem közvetlen közelében vagy a pár
100 méterre található étkezdében fogyasztható el. 2 fogásos ebéd ára 770 Ft / nap. Az igényeket a nevezési
űrlapon lehet leadni vagy email-ben (kalaszkazmeremlekverseny (kukac) gmail (pont) com) jelezni
legkésőbb 2016. június 11-ig!
13. Egyéb
• A teremben váltócipő használata kötelező. • A verseny alatt büfé üzemel!
• A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, a mérkőzéseken történő sérülésekért,
esetleges anyagi károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
• Az őrizetlenül hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.
• A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
• Valamennyi itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ verseny és játékszabályai és rendelkezései az
irányadóak.
További információk: Bene Györgyi 06704390536
Honlapunkon: www.kalaszkazmeremlekverseny.hu
Facebook-on: www.facebook.com/kalaszkazmeremlekverseny
(A változtatás jogát fenntartjuk!)

