ORSZÁGOS GYERMEKNAPI
ÚJONC, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI és FELNŐTT NYÍLT
ASZTALITENISZ VERSENY
2016. május 28-29. (szombat-vasárnap) KARCAG
A verseny célja: Játéklehetőség biztosítása mind hobby, mind igazolt versenyzők
részére. Az asztalitenisz sportág népszerűsítése, illetve a sportkapcsolatok ápolása.
A verseny rendezője: PASZE
A verseny helyszíne: Karcag Városi Sportcsarnok (Karcag, József Attila u. 1.)
A verseny fővédnöke: Karsai Ferenc a világbajnok és a világválogatott edzője
A versenybíróság:

Bajdik István versenybíró
Kovács Sándor, Fórián Terézia,
Erdős Sándor, Szepesi Tibor, Gere Sándor titkárok

A verseny programja:
2016. május 28. (szombat) 9.00 óra: megnyitó
9.30 óra: NBII-NBIII összevont férfi-női egyes
Megye I. összevont férfi-női egyes
MegyeII-hobby összevont férfi-női egyes
15.00 óra: NBII-NBIII összevont férfi-női páros
Megye I. összevont férfi-női páros
Megye II-hobby öszevont férfi-női páros
18.00 óra: vegyes páros összevont
2016. május 29. (vasárnap) 9.00 óra: újonc, serdülő, ifjúsági fiú egyes
újonc, serdülő, ifjúsági leány egyes
15.00 óra: újonc, serdülő, ifjúsági fiú páros
újonc, serdülő, ifjúsági leány páros
Az időpontok csupán tájékoztató jellegűek, a nevezések számától függően az egyes
versenyszámok kezdési időpontjai változhatnak.
Korosztályok:
Újonc korosztály:
Serdülő korosztály:
Ifjúsági korosztály:

2004. január 1. és utána születtek
2001. január 1. és utána születtek
1998. január 1. és utána születtek
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Aki NB vagy megyei csapatbajnokságban 2015-2016 bajnoki idényben akár
egy mérkőzésen is szerepelt, csak a megfelelő versenyszámban indulhat.
Természetesen magasabb kategóriájú versenyszámba („felfelé”) bárki nevezhet,
alacsonyabba („lefelé”) viszont nem.
Minden versenyző, csak egy egyéni versenyszámban indulhat!
A verseny lebonyolítása: Egy versenyszám megrendezéséhez minimum 5 fő,
vagy páros nevezése szükséges. Kevesebb nevező esetén a következő, magasabb
kategóriába sorsoljuk az érintett nevezőket. Mindegyik egyes és páros számban
hármas, négyes körmérkőzéses selejtező csoportok lesznek. A csoportok első két
helyezettje kerül a főtáblára. A főtábla kieséses rendszerű.
Öt induló esetén egy ötfős körmérkőzés dönti el a helyezéseket.
Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart. A 3. helyet eldöntő mérkőzést nem
kell lejátszani!
Két mérkőzés között minden játékos 15 perc pihenő időt vehet igénybe.
Minden játékos a saját felelősségére indul a versenyen.
Játékkörülmények: 16 Butterfly és Joola asztal, Joola labdák
Versenyrendezési költséghez hozzájárulás, nevezési díj:
Felnőtt egyes:
1500,- Ft/fő
Gyermekek (1 egyes és 1 páros): 1000,- Ft/fő
Felnőtt páros, vegyes páros:
1000,- Ft/pár
Nevezés:
Nevezési cím:

e-mail: sahib@externet.hu
fax: 06-54-451-046

Nevezéseket csak írásban (e-mail, fax) fogadunk el. Határidő után
érkezett nevezéseket nem tudunk figyelembe venni. A helyszínen nem
lehet nevezni. Több versenyző nevezése estén a nevezéseket - a kiemelés miatterősorrendben kell megadni.

Érvényes lesz a nevezés, ha a „NEVEZÉSI LAP” -ot elküldik
2016. MÁJUS 23. (hétfő) 24 óráig
és a nevezési díjat a verseny megkezdéséig befizetik.
Sorsolás:
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2016. május 27. (péntek) 14 óra, Karcag, József Attila u. 1 (Városi Sportcsarnok)
Egyebek:
A játékosok a verseny megkezdése előtt 30 perccel kötelesek a versenybíróságnál
jelentkezni.
Az az egyesület, DSK, vagy iskola, amelyik a legnagyobb létszámmal indul a
versenyen, külön jutalomban részesül.
Az egyes versenyszámok I-III. helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek.
Az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
A verseny helyszínén büfé üzemel és sportfelszerelések is vásárolhatók.
A versenykiírásban nem szabályozott
versenyszabályai érvényesek.

kérdésekben

a

MOATSZ

játék-

és

Tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy a verseny első napján (28.-án szombaton)
marhapörkölt, tarhonyával savanyúsággal, friss házi kenyérrel rendelhető, egy
adag 1.500.-Ft/fő, amely 3cl gönci barackpálinkát is tartalmaz.
Az ételt készíti Pixi és társa mesterszakácsok. Kérjük, hogy a versenyre történő
nevezésükkel egyidejűleg jelezzék igényüket.
Szállás és egyéb információ: www.karcag.hu és www.karcagsport.hu
További információ: 06-70-365-22-96
Remélem eljönnek a versenyre, és szép napokat fognak eltölteni Karcagon!
Karcag, 2016. április 12.-én

Baráti üdvözlettel:

KOVÁCS SÁNDOR

NEVEZÉSI LAP
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Nevezek a 2016. május 28-29-i karcagi asztalitenisz versenyre:

NÉV:………………………………………………………

Szül.év:…………………

Egyesület, iskola,DSK: ………………………………………………………………….
Telefon:…………………………… E-mail:……………………………………………..
Egyesületen belüli erősorrend:……………………………………………………..
Az alábbi versenyszámokra nevezek: (1 egyes, 1 páros, 1 vegyespáros adható
meg): (Jelölje X-el, párosban adja meg partnere nevét)

Újonc fiú egyes:

Páros:…………………………………………

Serdülő fiú egyes:

Páros:………………………………………..

Ifjúsági fiú egyes:

Páros:………………………………………..

Újonc leány egyes:

Páros:…………………………………………

Serdülő leány egyes:

Páros:………………………………………..

Ifjúsági leány egyes:

Páros:………………………………………..

NBII-NBIII egyes:

Páros:………………………………………..

Megye I. egyes:

Páros:………………………………………..

Megye II-hobby egyes:

Páros:………………………………………..
Vegyespáros:……………………………………..

A páros nevezés akkor érvényes, ha partnere is beírta az Ön nevét!
Egyéb megjegyzés (ételigénylés):…………………………………………………………
Kérjük, a nevezési lapot géppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki!
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