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VI. BOGNÁR IMRE NEMZETKÖZI FELNŐTT, AMATŐR, ÉS 

UTÁNPÓTLÁS VERSENY 
1. A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása, diák, utánpótlás és felnőtt versenyzők részére, 

valamint profi és amatőr játékosok találkozója. 

2. A verseny helye, ideje: Széchenyi István Általános Iskola Sportcsarnoka. Kiskunmajsa Iskola u. 17. 

2016. Június 04-05. /szombat- vasárnap/ 9.30 óra.  
3. A verseny rendezője: HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztály. 

4.   Versenybíróság:  elnök: Busi Lajos 

     elnök h.Busi Szabina 

     titkár: Szabó Edit 

5. Versenyszámok: 

  

UTÁNPÓTLÁS: 2016. Június 04.  /szombat/ 9.30 órától: 
                                 Fiú                           Leány 

I. Korcsoport: 2007-ban és később      2007 és később kezdési idő:            -   9.30 óra 

II. Korcsoport: 2005- 2006-ben           2005-2006         kezdési idő            - 11.00 óra 

III Korcsoport: 2003- 2004-ben           2003-2004        kezdési idő kb.      -   9.30 óra 

IV. Korcsoport: 2001- 2002-ban          2001-2002        kezdési idő kb.      - 11.00 óra 

V. Korcsoport:  1998- 2000-ban           1998-2000       kezdési idő kb.       -   9.30 óra 

Összevont páros verseny /vegyes páros is lehet/, kezdési idő: kb.               - 15.00 óra 

  

  FELNŐTT: 2016. Június 05. /vasárnap/              9.30 órától 
Férfiak:           

 NB-s játékosok kezdési idő:                           9.30 óra 

 „A” csoport (Megye I.), kezdési idő:            11.00 óra 

 „B” csoport (Megye II.), kezdési idő:             9.30 óra 

 Összevont páros verseny A-B-C-D csoport / vegyes páros is lehet/, kb. 15.óra 

 Külön az NB-s játékosoknak páros kb. 12.óra. 

     „C” csoport (Megye III.), kezdési idő:           11.00 óra 

       D  csoport, akik egyáltalán nem játszanak   9.30 óra 

             megyei bajnokságban  és játék, tudásuk 

             nem éri el a megye III. szintet. 

Női verseny, kezdési idő: kb. 13 óra 

A hölgyek a férfi versenyszámokban is indulhatnak.  

6. Nevezési határidő: 2016. Május 28.-ig, e-mailben, vagy telefonon. 
Busi Lajos: busi58@freemail.hu       tel: 06/30/8574980 

Jelentkezés a versenyek kezdési időpontja előtt egy órával. 

Nevezési díj: Utánpótlás korúaknál egyszeri nevezési díj. 1000.-Ft/fő. egyéni 500.-ft páros  

Felnőtteknél: egyszeri nevezési díj 1500.-Ft/fő. 

Helyszínen történő nevezés esetén egyéni 3000.-ft/fő páros 1500.-ft/fő 

      Az egyes versenyszámokban történő indulásra, nevezésre vonatkozó kikötés: 
Az utánpótlás versenyszámokban egy játékos csak két versenyszámban indulhat és az összevont 

párosban (tehát saját korosztály és eggyel feljebb). 

Felnőtt versenyzők a saját csoportban, és egyel feljebb valamint párosban tudnak indulni. A megyei 

I osztályban szereplő versenyzők nevezhetnek az NB-s játékosok versenyére is. 

                                                                            

7. A verseny lebonyolítása 16 asztalon történik, TIBHAR labdákkal.  
A korcsoportok versenyei körmérkőzéses selejtezőkkel kezdődnek és kieséses rendszerben folytatódnak a 

nevezések számától függően. 

A páros versenyek végig kieséses formában folytatódnak. 

( A változtatás jogát fenntartjuk!.) 

8. Díjazás: Egyéni versenyszámokban az I-IV. helyezettek éremdíjazásban részesülnek, 

mailto:busi58@freemail.hu
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a győztesek serleget is kapnak. A páros versenyszámokban az I-IV. helyezettek érmet kapnak. 

Mind a Szenioroknál, mind az utánpótlásnál vándorkupát vehet át a legtöbb pontot szerző csapat. 

Szenioroknál 3, utánpótlásnál 2 egymást követő évben megnyert vándorserleg véglegesen a győztes 

csapat birtokába kerül. 

                                                         

9. Egyebek: az itt nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ szabályai az irányadók. Az öltözőkben 

hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Külföldiek indulhatnak.  A sportcsarnokban BÜFÉ 

üzemel. A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat el. 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 

Szállás és strandolási lehetőség JONATHERMÁL email: info@jonathermal.hu 

www.jonathermal.hu   tel: 06-77-481855                 nemzetközi: 00-36-77-481855   

            

            Busi Lajos                              Bencsik Mihály                      Pimbor Béla 

             Szervező                                 Hunor elnök                            elnök 
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