
 

 

A 2015. évi „Alkotmány Kupa” asztalitenisz versenykiírás 

1. A verseny célja: 
Megemlékezés államalapító Szent István királyról, versenyzési lehetőség biztosítása a benevezett 

versenyzők részére 

2. A verseny ideje és helye: 

2015. augusztus 20. 9 óra Városi Sportcsarnok Karcag (József A . u. 1.) 

3. A verseny rendezője : 
Karcag Város Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Asztalitenisz Szövetség, 

Kováts DSE Asztalitenisz Szakosztálya Karcag 

4. Versenybíróság: 

főbíró:    Katona Csaba 

titkárok: Matók Anna 

               Csornai Csaba 

5. Versenyszámok időrendje: 

9,00:    Újonc II. fiú és  leány egyes 

10,00:  Újonc fiú és leány egyes 

Ifjúsági fiú és leány egyes 

11,30:  Serdülő fiú és leány egyes 

13,00:  NB-s férfi és női felnőtt egyes 

             Amatőr férfi és női felnőtt egyes 

15,00:  Megyei I. o. felnőtt férfi és női egyes 

17,00:  Összevont férfi és női páros, vegyespáros 

6. A verseny lebonyolításának rendje: 

Az egyes versenyszámokat a nevezések számától függően csoportos selejtező körmérkőzés majd 

kieséses főtábla rendszerben bonyolítjuk le, a páros versenyszámokat végig kieséses rendszerben. 

7. A verseny nyílt, melyen mindazok indulhatnak, akiket az egyesületük benevez és a nevezési díjat 

megfizetik. 

8. A versenyszámok megrendezéséhez minimum 10 fő versenyző szükséges. 

9. Nevezés, korosztályok: 

A nevezéseket a katcsa1961@gmail.com e-mail címre kell megküldeni 2015. augusztus 17. (hétfő) 

20 óráig ! 

újonc II.           2004.01.01-én vagy azután születettek 700 Ft/fő 

újonc               2002.01.01-én vagy azután születettek 700 Ft/fő 

serdülő            2000.01.01-én vagy azután születettek 800 Ft/fő 

ifjúsági                        1997.01.01-én vagy azután születettek 900 Ft/fő 

 (A fenti kategóriákban az adott országos ranglista első 100 helyezettje nem indulhat) 

amatőr felnőtt: legfeljebb Megyei II. o. vagy alacsonyabb osztályban szereplők  

Felnőtt:   1.200 Ft/fő 

személyenként és versenyszámonként 

10. Megyei I. o.  csapatbajnokságok résztvevői 

NB-III. és NB-II. csapatbajnokságok résztevői 

Minden versenyző indulhat a saját és egy feljebb lévő korosztályban vagy kategóriában. 

11. Sorsolás: 

Újonc:        700 Ft/fő 

Serdülő:     800 Ft/fő 

Ifjúsági:     900 Ft/fő 

Felnőtt:  1.200 Ft/fő személyenként és versenyszámonként 

Sorsolás: 2015. augusztus 18. 18,00 óra, a verseny helyszínén 

12. Díjazás: 

A versenyszámok 1-3 helyezettjei érem, a győztesek tiszteletdíjban részesülnek. 

13. Egyebek: 

 Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart. 
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 A versenyszámokat folyamatosan bonyolítjuk le a döntőkkel együtt, a harmadik helyért nem kell 

játszani. 

 A versenyt 12 asztalon, (Joola és Butterfly)és  JOOLA SUPER 40 labdával bonyolítjuk le. 

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

 Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget! 

 A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 Büfé folyamatosan üzemel. 

 Információ Csornai Csaba: 30/963-2828 

Nyomtatható verzió: ITT 

Szolnok, 2015.július 28. 
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