
 

 

III. Kalász Kázmér Emlékverseny  
1. nap  

Veterán egyes és páros versen 
Asztalitenisz Verseny, Kiskunfélegyháza 

1. A verseny célja 
A sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása amatőr sportolók számára. 
2. A verseny időpontja és helye 
• 2017. augusztus 18. 11.00 órától – Páros versenyszám 40 év fölött, korosztály nélkül  
• 2017. augusztus 18. 14.00 órától – Egyes versenyszám 40 év fölött, korosztály szerint 
Helyszín: KÉSZ Aréna, Kiskunfélegyháza 
3. A verseny rendezője 
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola 
4. A verseny résztvevői 
• Amatőr és profi játékosok egyaránt indulhatnak. 
5. Versenyszámok 
Egyes versenyszám a következő korosztályokban: 
40 – 49 év 
50 – 59 év 
60 – 64 év 
65 – 69 év 
70 – 74 év 
75 – 79 év 
80 – 84 év 
85 év és fölötte 
Mindenki abban a korosztályban versenyezhet, amelyhez 2017-ben tartozik, vagy eléri a korosztály határát. 
A Versenybíróság kérésére a születési évet igazoló okmányt be kell mutatni.  
6. A verseny lebonyolítása 
Az egyes versenyszám esetében csoportmérkőzések után egyenes kieséses rendszerben kerül lebonyolításra a 
verseny. (Vigaszág is lesz!) Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.  
Páros versenyszám esetében a lebonyolítás az indulók számától függ. 
7. Nevezés 
Írásban 2017. augusztus 12-ig lehet a résztvevő és csapata nevével a kalaszkazmeremlekverseny@gmail.com email 
címre küldött levéllel.  
8. Nevezési díj 
Egyes versenyszámok esetében: 1000 Ft / fő 
Páros versenyszámok esetében: 1000 Ft / pár 
9. Díjazás 
A kategóriák győztesei és a helyezettek, érem és kupa díjazásban részesülnek.  
10. Játék körülmények 
A verseny 24 db TIBHAR asztalon, TIBHAR 40+ labdákkal kerül megrendezésre.  
A sportcsarnok 300m-es körzetében vasútállomás, strand, étkezési és szálláslehetőség. 
10. 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: 
Email: kalaszkazmeremlekverseny@gmail.com 
(Nevezések számától függően a változtatás jogát fenntartjuk!) 
 
  



 

 

III. Kalász Kázmér Emlékverseny – 2. nap 
Nyílt egyes és páros verseny 

Amatőr Asztalitenisz Verseny, Kiskunfélegyháza 
1. A verseny célja 
A sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása amatőr sportolók számára.  
2. A verseny időpontja és helye 
• 2017. augusztus 19. 9.30 órától – Nyílt páros versenyszám 
• 2017. augusztus 19. 13.00 órától – Nyílt egyes versenyszám 
Helyszín: KÉSZ Aréna, Kiskunfélegyháza 
3. A verseny rendezője 
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola 
4. A verseny résztvevői 
• Amatőr és profi játékosok egyaránt indulhatnak. 
5. Versenyszámok 
Felnőtt egyes és páros 
6. A verseny lebonyolítása 
Az egyéni versenyszám esetében csoportmérkőzések után egyenes kieséses rendszerben kerül lebonyolításra a 
verseny. (Vigaszág is lesz!) Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.  
Páros versenyszám esetében a lebonyolítás az indulók számától függ.  
7. Nevezés 
Írásban 2017. augusztus 12-ig lehet a résztvevő és csapata nevével a kalaszkazmeremlekverseny@gmail.com email 
címre küldött levéllel.  
8. Nevezési díj 
Egyes versenyszámok esetében: 1000 Ft / fő 
Páros versenyszámok esetében: 1000 Ft / pár 
9. Díjazás 
A kategóriák győztesei és a helyezettek, érem és kupa díjazásban részesülnek. 
10. Játék körülmények 
A verseny 24 db TIBHAR asztalon, TIBHAR 40+ labdákkal kerül megrendezésre.  
A sportcsarnok 300m-es körzetében vasútállomás, strand, étkezési és szálláslehetőség.  
11. 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: 
Email: kalaszkazmeremlekverseny@gmail.com 
(Nevezések számától függően a változtatás jogát fenntartjuk!) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
III. Kalász Kázmér Emlékverseny Utánpótlás versenyszám 
1. A verseny célja:  
Versenyzési lehetőség biztosítása, diák, és utánpótlás versenyzők és amatőrök számára 
2. A verseny ideje: 2017. augusztus 18. Péntek 10 30. órától  
Helyszín: KÉSZ Aréna, Kiskunfélegyháza Kossuth út 35.  
3 A verseny rendezője: Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola 
4. Versenybíróság: elnök: Busi Lajos  
elnök h.Busi Szabina  
titkár: Szabó Edit  
5. Versenyszámok: 
UTÁNPÓTLÁS: 2017. Augusztus 18. /Péntek/ 10.30 órától: 
Fiú Leány 
I. Korcsoport: 2008-ban és később 2008 és később kezdési idő: - 10.30 óra 



 

 

II. Korcsoport: 2006- 2007-ben 2008-2007 kezdési idő - 12.00 óra 
III Korcsoport: 2004- 2005-ben 2004-2005 kezdési idő kb. - 10.30 óra 
IV. Korcsoport: 2002- 2003-ban 2002-2003 kezdési idő kb. - 12.00 óra 
V. Korcsoport: 1999- 2001-ban 1999-2001 kezdési idő kb. - 10.30 óra 
Összevont páros verseny /vegyes páros is lehet/, kezdési idő: kb. - 15.00 óra 
Busi Lajos: busi58@freemail.hu tel: 06/30/8574980 
Jelentkezés a versenyek kezdési időpontja előtt egy órával.  
Nevezési díj: Utánpótlás korúaknál egyszeri regisztrációs díj. 1500.-Ft/fő. 
7. A verseny lebonyolítása TIBHAR 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, 
a győztesek serleget is kapnak. A páros versenyszámokban az I-IV. helyezettek érmet kapnak. 
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.  
Busi Lajos 
Szervező 

 

 


