
XII. KÁRPÁTI KUPA VERSENYKIÍRÁS  

(Kárpáti Öcsi emlékverseny) 

 

 

1. A verseny célja:  
 
▪ A Kárpáti Kupa Heves megyei amatőr egyéni, összevont egyes valamint páros 
bajnoka címek eldöntése  
▪ Versenylehetőség biztosítása 
 ▪ A sportkapcsolatok ápolása 
 
 

2. A verseny rendezői:  

 

▪ Négy Község Harcosai SE asztalitenisz szakosztálya Karácsond 
▪ Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség  
 
 

3. A verseny támogatói:  

 

▪ Karácsond Község Önkormányzata 
▪ Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola  
 
 

4. Versenybíróság:  

 

▪ Füleki Péter  
▪ Petővári Attila  
 
 

5. A verseny helyszíne: 

 

Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola tornaterme 
281 Karácsond, Szent István út 40. (bejárat a Gesztenyés közből)  
 
 

6. A verseny időpontja:  

 

2019. július 13. (szombat) 9:00  
 
 



7. Résztvevők:  

 

A 2018/2019. évi Nemzeti Bajnokság Extra Liga, illetve I. osztályában maximum 
három alkalommal szereplő férfi játékosok, illetve női játékosok megkötés nélkül.  
 
 

8. Versenyszámok:  

 

▪ Heves megyei amatőr egyes (maximum 32 fő)  
▪ Összevont egyes (maximum 32 fő)  
▪ Összevont páros  
 
A Heves megyei amatőr egyes kategóriában azok a játékosok indulhatnak, akik a 
2018/2019. évi Heves megyei csapatbajnokságban szerepeltek és a Nemzeti 
Bajnokság bármely osztályában maximum három alkalommal álltak asztalhoz.  
Az összevont egyesben azok a játékosok vehetnek részt, akik a 2018/2019. évi férfi 
Extra Ligában, illetve a férfi NB I-ben maximum három alkalommal játszottak.  
Minden résztvevő csak egy egyes kategóriában szerepelhet.  
 
 

9. Nevezés, sorsolás:  

 

Nevezni 2019. július 11-én (csütörtök) éjfélig lehet. Nevezéseket kizárólag 
elektronikus formában fogadunk el a karacsond.asztalitenisz@gmail.com e-mail 
címen. 
A versenybíróság későbbi és helyszíni nevezéseket korlátozott számban tud 
figyelembe venni az esetleges visszamondások esetén.  
 
 

10. Nevezési díj:  

 

▪ 1.500 Ft / fő (amely tartalmaz egy ebédet) 
 
 

11. Lebonyolítás: 

  

A páros versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik, míg az egyéni 
versenyszámokban a selejtezőcsoport-mérkőzéseket követően alakul ki az egyenes 
kieséses főtábla mezőnye. 
Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart, a harmadik helyezésért nem kell 
játszani. 
A verseny 2 db BUTTERFLY EUROPA és 3 db JOOLA versenyasztalon, fehér színű 
JOOLA FLASH 40+ műanyag labdákkal kerül lebonyolításra. 
 



12. Játékrend:  

▪ 09:00 - páros selejtezőcsoportok  

▪ 11:00 – Heves megyei amatőr egyes  

▪ 11:00 – Összevont egyes 

Az időpontok tájékoztató jellegűek, a résztvevők számától és a verseny alakulásától 
függően változhatnak. Kérjük, hogy minden résztvevő legkésőbb 8:30 óráig 
jelentkezzen a versenybíróságnál. 
 
 

13. Díjazás:  

 

A győztesek serleg, a dobogósok éremdíjazásban részesülnek.  
 
 

14. Egyéb információk: 

 

Minden játékos köteles tiszta tornacipőt viselni, míg bent tartózkodik a teremben. 
Javasolt az asztalitenisz eseményeken megszokott öltözék (azaz: mez, rövidnadrág, 
szoknya, zokni és sportcipő) használata - az ettől eltérő öltözék viselésének 
engedélyezése (megfelelő indoklás figyelembe vételével) versenybírói hatáskörbe 
tartozik. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen a kapun kívül lehet. Az öltözőben 
hagyott értéktárgyakért a szervezők nem vállalnak felelősséget. A jelen 
versenykiírásban nem szabályozott témakörökben a hazai és a nemzetközi asztalitenisz 
szövetség verseny- és játékszabályai érvényesek.  
 
A verseny alatt a játékosok ebédben részesülnek (melyet a nevezési díj magában 
foglal), illetve az iskola melletti rendezvényen büfé üzemel.  
 
A versennyel kapcsolatos kérések, kérdések, észrevételek esetén Füleki Péter nyújt 
további tájékoztatást a 06- 70-325-3174-es telefonszámon, illetve a 
karacsond.asztalitenisz@gmail.com e-mail címen.  

 

 

Füleki Péter s.k. Petővári Attila s.k. 
versenybíró versenybíró 

 

 

Karácsond, 2019. június 10. 


