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https://www.facebook.com/groups/108042099287811/permalink/2427430004015664/ 

Decathlon Országos Nyílt Veterán Ranglistaverseny augusztus 24., szombat Csömör: 

18 versenyszám, 27 kupa, 108 érem, minden induló oklevelet kap és sok-sok ranglistapontot 

lehet szerezni! :) 

A verseny alatt ki fogunk sorsolni egy 3 személyre szóló sétarepülést (Földvári Gábor 

felajánlása), egy pár Asics cipőt (Hajduska Rita felajánlása), Butterfly melegítőt, Butterfly 

pólókat, VB kulcstartókat, stb. 

Versenykiírás: http://www.moatsz.hu/…/4309-decathlon-orszagos-nyilt-asztal… 

Nevezni: http://nevezes.moatsz.hu/ rendszerében lehetséges augusztus 21. szerdáig. 

  

http://www.moatsz.hu/index.php/hirek/veteran-hirek/4309-decathlon-orszagos-nyilt-asztalitenisz-veteran-ranglistaverseny-versenykiirasa?fbclid=IwAR1Adb2BgL2uAijoYjhGrwgDOsy74HLpy7N6cwdazubs7z3vxY9wQ5ZQma4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnevezes.moatsz.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0CyXCy5sXruhJ3lalHURUVPvDqzHccgSewLBw4EgrJ03y4SV53yioeeAU&h=AT1JbALZER7RkDx7f2yvsJZzoB7xIdt9iqVP3VxIdfmJ-rhhPPO39kGVEhz-qfC2QhGF-N9N2F6gBVrvyzpeRJW7ZMVSTvHldoBJgxKzQRPzeDLpBClhKFg2EjD6WkHdymuiHWcZ93SSZb2AI5BtJzv0QalaGmsCJz8


Fazekas Péter facebook bejegyzése:  https://www.facebook.com/groups/108042099287811   

http://www.moatsz.hu/images/2019-CSÖMÖR_Veterán_.pdf 

Fazekas Péter facebook bejegyzése (2019.08.07.): 
https://www.facebook.com/peter.fazekas.545/posts/2951211534951156 

Ranglistapontot adó verseny lesz a Decathlon Országos nyílt veterán ranglistaverseny 

augusztus 24-én! :)  

Tatán a terem foglaltsága miatt nem tudják megrendezni a veterán ranglistaversenyt 

szeptember 1-én, így helyébe a csömöri veterán verseny lépett. 

A versenyen nemzetközi színvonalú körülményeket biztosítunk. Értékes ajándékokat, 

nyereményeket fogunk kisorsolni. 

A fődíj egy sétarepülés 3 fő részére Földvári Gábor felajánlásának köszönhetően. 

Szeretném megkérni azokat, akik neveztek már e-mailben a korábbi kiírásnak megfelelően, 

hogy legyenek kedvesek a http://nevezes.moatsz.hu/ oldalon újra nevezni. 

Versenykiírás: http://www.moatsz.hu/…/4309-decathlon-orszagos-nyilt-asztal… 

 

Csömöri Sportcsarnok és Szabadtéri Sportközpont 

Csömör, Major u. 7-9, 2141 

csomorsport.hu 

(30) 922 1422 

http://www.moatsz.hu/images/2019-CSÖMÖR_Veterán_.pdf
http://nevezes.moatsz.hu/?fbclid=IwAR05OLx80Y1mHreZkiQamnZOqM9NQTeJIaUDmjnAOABDly5mxJ4kq6inlfU
http://www.moatsz.hu/index.php/hirek/veteran-hirek/4309-decathlon-orszagos-nyilt-asztalitenisz-veteran-ranglistaverseny-versenykiirasa?fbclid=IwAR2dq3Z7NymCktUydbHaz_cLVkmpHmZdiTY_cvLbI3vlIZyBP9wBShSjOy8
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I. Decathlon Országos Veterán Bajnokság 

Csömörön rendeztünk és rendezünk versenyt felnőttek számára, rendeztünk 

gyerekek számára. Most augusztusban szervezőtársammal Károly Némethel 

veterán korosztályoknak is rendezünk versenyt. 

2019. augusztus 24-én, szombaton Csömörön a sportcsarnokban a Decathlon 

Ligák Kupája I. Liga/Döntő előtti napon veterán bajnokságot rendezünk. 

Egyben jó lehetőség a szezon kezdésre felkészülni. De azok, akik indulnak a 

Ligák Kupája döntőn, számukra egész hétvégi versenyprogramot biztosítunk, 

szombaton egyéni és páros verseny, vasárnap csapatverseny. 

A veterán versenyen a megszokott korosztályoknak rendezzük meg a versenyt: 

Férfi egyes és páros 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+ 

Női egyes és páros 40-49, 50-59, 60+ 

Nevezési díj: egyes  2,000 Ft/fő 

                      páros  1,000 Ft/fő 

Asztal: 16 db DHS asztal 

Labda: Joola Flash 40+ 

Program: 

  9:30 női és férfi páros 

  13:00 női és férfi egyes 

A versenyszámok győztesei kupát, a helyezettek érmet és oklevelet nyernek. 

Nevezni a veteranbajnoksag@gmail.com email címen lehetséges.  

A nevezéskor szükséges a név és a születési dátum. 

Nevezési határidő: augusztus 22. csütörtök éjfél. 

Ez a verseny nem ranglistaverseny, az eredmények nem számítanak bele a 

veterán ranglistába. 

Viszont nemzetközi körülményeket biztosítunk, sok értékes nyereményt fogunk 

kisorsolni a verseny folyamán és a csirkehúsos szendvics fergetegesen finom a 

büfében. 

 

 

  

https://www.facebook.com/karoly.nemeth.73157?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCL0ievYbZPqTAKSZIY-ERxmEbu5e6snxaE1E_cQNXEYS-wQskV9mGP-a60Jpj6sF0tBomzRDVDWu7V&fref=mentions
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Lehet nevezni a Decathlon Ligák Kupája I. Liga/Döntőre. 

Időpont: augusztus 25. vasárnap 9:30 

Helyszín: Csömöri Sportcsarnok, Major út 7-9. 

Az eddigieknek megfelelően a csapatverseny Magyarországon egyedülálló módon 

poénelőnyös rendszerben zajlik, azaz a játékosokat különböző kategóriákba soroljuk be és a 

jobb kategóriába sorolt játékos poénelőnyt ad az alsóbb kategóriában lévő játékosnak. 

Ezzel sokkal kiegyenlítettebbek és izgalmasabbak a mérkőzések, könnyebben borulhat a 

papírforma. 

Abban az esetben nincs poénelőny, ha a két játékos eltérő kategóriába van besorolva, de 

azonos szintű bajnokságban játszott és kettejük között kisebb volt a különbség 40%-nál. 

A verseny pénzdíjas, melynek mértékét később teszem közzé. 

Nevezni a http://ligak-kupaja.hu/nevezes menüpont kitöltésével lehetséges. 

További információ a szervezo@ligak-kupaja.hu email címen. 

Kategóriánkénti poénelőnyök 

 

Videó a 2018-as kupadöntőről: https://www.youtube.com/watch?v=NKhjFI9nH9c 

MOATSZ videó a 2017-es programból   :  https://www.youtube.com/watch?v=LTJk8GCvOvY 

CSÖMÖRI SPORTCSARNOK 

Fazekas Péter:  https://www.facebook.com/peter.fazekas.545/posts/2943929275679382 

Már több Extraligás csapat, illetve játékos is nevezett az augusztus 25-ei Decathlon Ligák 

Kupájára. :) 

Szeretnénk megnyitni a nevezést és bátran lehet nevezni a versenyre, attól függetlenül, hogy 

ki, vagy melyik csapat milyen bajnokságban játszik, tekintettel arra, hogy néhány bejutott 

csapat jelezte, hogy nem tud elindulni. Ahogy tavaly, úgy idén is szeretnénk megadni a 

lehetőséget minél több csapatnak, hogy el tudjanak indulni Magyarország egyedülálló 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fligak-kupaja.hu%2Fnevezes%3Ffbclid%3DIwAR2Aj-n8A3PG6JUws0ToKfLDF7b2aFSd6ZigCa1Hx58CgecNvmq4uPcHvOg&h=AT0l7hDQwlceNnJQhlAMkziJeoLF9ww-3NM9e5aIntZiUl2hcPYPUoZpgKS_EKLJ4xih5t05H9tpEnMfLcQfDTGyke1it_OvQBTpZEBSmRo9x2-FkrqZm3zjjYBo2HzBofeeXFNAFbmB1WcFQotO7MP9uks7h5AcTg
https://www.youtube.com/watch?v=NKhjFI9nH9c
https://www.youtube.com/watch?v=LTJk8GCvOvY
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poénelőnyös versenyén, ahol a jobb helyen rangsorolt játékosok poénelőnyt adnak az alsóbb 

osztálybelieknek. Maximum 64 csapat nevezését tudjuk elfogadni. Idén a legjobb 8 csapat 

részesül pénzdíjban. 

A verseny pénzdíja/csapat: 

  I. helyezett:  ................................ 100,000 Ft 

  II. helyezett:  ..............................  50,000 Ft 

  III. helyezett:  .............................  25,000-25,000 Ft 

  V.-VIII. helyezett:  .....................  10,000 Ft 

Az első helyezett csapat elnyeri a 70 cm magas vándorserleget és a 24 karátos arannyal 

bevont pingponglabdát. A második és harmadik helyezett csapatok a pénzdíjon kívül ezüst, 

illetve bronz labda a nyereményük. 

A versenyen további értékes nyereményeket sorsolunk ki a versenyzők között. 

A csapatok játékosai indulhatnak még a 2018/2019-es csapattársaikkal, amennyiben valaki a 

nyáron átigazolt, úgy indulhatnak a 2019/2020-as csapattársaikkal is. 

Nevezési határidő: 2019. augusztus 19. hétfő éjfél! 

Nevezni a a honlapon a nevezés menüpontban az űrlap kitöltésével lehetséges: http://ligak-

kupaja.hu/nevezes 

További információ a http://ligak-kupaja.hu/ honlapon, vagy forduljatok hozzám bizalommal! 

 

http://ligak-kupaja.hu/nevezes?fbclid=IwAR1enm9jK4ag6NCsq8zF4-Orvb0R9KBbbGXg7vRdP2zqDIasuAIXsqWKFTU
http://ligak-kupaja.hu/nevezes?fbclid=IwAR1enm9jK4ag6NCsq8zF4-Orvb0R9KBbbGXg7vRdP2zqDIasuAIXsqWKFTU
http://ligak-kupaja.hu/?fbclid=IwAR3W2cfzdh8bHPrpoG0RsSIjgEFrHc1eWqTbZw1xjbvk58CQODvQlWHuEH4

