PÉK MIKLÓS Asztalitenisz Emlékverseny
2019. március 30–31.
1. A verseny célja:
Méltó megemlékezés a 2018-ban elhunyt kiváló játékosról és edzőről, Pék
Miklósról. Versenyzési lehetőség biztosítása az amatőr- és versenysportolóknak,
valamint kapcsolatépítés az asztalitenisz szakosztályok és egyesületek játékosai
és edzői között.
2. A verseny rendezője:
Büki Testedzők Köre Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya
Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség
A versenybíróság:
Főbíró:

Dr. Baráth Kornél

Főbíró h.:

Szarka Tibor

3. A verseny helye és ideje:
Bük város sportcsarnoka 9737 Bük, Eötvös u. 11.
2019. március 30–31.
4. A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje:
2019. március 30. 10.00
- Amatőr gyerek (igazolással nem rendelkező maximum 15 éves fiúk és lányok.
- Amatőr felnőtt férfi (igazolással nem rendelkező vagy igazolt, de legfeljebb
megyei bajnokságban nevezett játékos)
- Amatőr felnőtt női (igazolással nem rendelkező vagy igazolt, de legfeljebb
megyei bajnokságban nevezett játékos)
2019. március 31. 10.00
- Versenyző gyerek (igazolással rendelkező maximum 15 éves fiúk és lányok)
- Felnőtt férfi (igazolással rendelkező és nem rendelkező játékosok is)
- Felnőtt női (igazolással rendelkező és nem rendelkező játékosok is)
2019. március 31. 13.00
- Felnőtt férfi páros (igazolással rendelkező és nem rendelkező játékosok is)
- Felnőtt női páros (igazolással rendelkező és nem rendelkező játékosok is)
5. A verseny lebonyolítása:
Lehetőség szerint 4 fős csoportok, majd főtábla egyenes kieséssel. Kiemelések az
országos ranglisták és a 2018/19-es bajnokságokban elért eredmények alapján.

6. Nevezés, sorsolás:
A nevezések beérkezésének határideje: 2019. március 28. (csütörtök)
Nevezni a barikori@gmail.com e-mail címen lehet a név és a kategória
feltüntetésével. A bajnokságban szereplők írják oda, hogy milyen
bajnokságban/osztályban szerepelnek és mennyi az aktuális százalékuk.
Versenyzők esetében az országos ranglistahelyezést is kérjük feltüntetni
ha van.
7. Nevezési díjak:
Minden versenyszámban és korosztályban
megkezdése előtt kell befizetni.
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8. Díjazás:
A versenyszámok győztesei, helyezettjei serleg, illetve érem díjazásban
részesülnek.
9. Költségek:
A rendezés költségeit a Büki Testedzők Köre Asztalitenisz Szakosztálya és a Vas
Megyei Asztalitenisz Szövetség fedezi, míg a részvételi kiadásokat a szakosztályok
illetve a játékosok viselik.
10. Egyebek:
A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel jelentkezzenek
a versenybíróságnál.
A verseny 16 vegyes asztalon „JOOLA
versenylabdával kerül lebonyolításra.
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A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ versenyjátékszabályai, valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók.
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Bük, 2019. március 04.
Büki Testedzők Köre
Asztalitenisz Szakosztály
és
Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség

Pék Miklós asztaliteniszezői pályafutása

Pék Miklós 1925. február 05-én született Zala megyében, jelenleg 87 éves és 70
éves asztaliteniszezői, edzői és sportvezetői múlt áll mögötte. Életútja, sportolói és
sportvezetői tevékenysége Szombathelyhez, illetve Vas megyéhez, ezen belül is Bükhöz
kötik.
Versenyzői eredményei közül kiemelkedik, hogy ő Vas megye örökös bajnoka 25
megyei bajnoki címmel, többszörös Dunántúl bajnok és párosban országos Vidék
Bajnok is volt. 1950-ben már szerepelt a budapesti asztalitenisz Világbajnokságon, ahol
a nyolcad döntőbe jutott. A csapatbajnokságokban 15 éven keresztül I. osztályú
versenyzőként szerepelt, budapesti, pécsi és szombathelyi csapatok húzó embere volt.
1951-től edzőkén is részt vállalt a megye asztalitenisz életében. 10 évig a Sabaria
NB I-es női csapatát irányította. Négy generáció férfi és női versenyzője nőtt fel keze
alatt, akik közül sokan neves sportolók lettek. Sportvezetői munkáját mindig a kitartás,
az állhatatosság, egyfajta megszállottság jellemezte.
1993-ban oroszlánrészt vállalt Vas megye asztalitenisz életének ujjá élesztésében,
amikor is szervező munkája által a szombathelyi és a büki pingpongélet is új erőre
kapott. 1994-től a Büki Testedzők Köre asztalitenisz csapatának játékosa és edzője lett.
Az ő munkájának is meghatározó szerepe van abban, hogy a büki csapat bekerülve az
NB III-ba nem egészen 10 év alatt az Extra Ligáig jutott. Jelentős eredményeket ért el
Pék Miklós a büki újoncok nevelésében is, hiszen tanítványai közül többen a 90-es
években az országos ranglistán is rendszeresen szerepeltek.
Pék Miklós túl a 85. életévén még jelenleg is aktívan sportol és az asztalitenisz
mellett rendszeresen teniszezik. Azon kevés magyar pingpongozók közé tartozik, aki az
1995-ös I. Bécs-i Veterán Európa-bajnokságtól kezdődően a 2011-es IX. Liberec-i
Veterán Európa bajnokságig bezárólag valamennyi kontinens bajokságnak aktív
résztvevője volt (1995 Bécs, 1997 Prága, 1999 Göteborg, 2001 Ärchus, 2003
Courmayeur, 2005 Pozsony, 2007 Rotterdam, 2009 Porec, 2011 Liberec) és ezeken
több ízben is dobogós helyezésért játszhatott, sőt 86 évesen Liberecben Európa-bajnoki
bronzérmet szerzett, korábban pedig Pozsonyban a vigaszágon korcsoportjában Európabajnok lett. Legnagyobb sikerét mégis 2006-ban Brémában a 13. Veterán
Világbajnokságon érte el, ahol világbajnoki bronzérmet szerzett.

