II. HORVÁTH ISTVÁN FELNŐTT ÉS UTÁNPÓTLÁS
ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY
A verseny célja:

versenyzési lehetőség biztosítása, utánpótlás és felnőtt versenyzők
részére, valamint megemlékezni Horváth Istvánról, a Kiskunmajsai
Asztalitenisz Club alapítójáról
.

A verseny helye, ideje:
Széchenyi István Általános Iskola Sportcsarnoka.
Kiskunmajsa Iskola u. 17.
2018. Szeptember 22-23. /szombat- vasárnap/ 9.30 óra
A verseny rendezője: A Kiskunmajsai Asztalitenisz Club
Versenybíróság:

elnök: Tanács Imre
elnökh. Pellikán László

Versenyszámok:
UTÁNPÓTLÁS VERSENY: 2018. Szeptember 22. /Szombat 9:30h/
A versenyen játéklehetőséget biztosítunk az igazolt mellett, az amatőr, igazolással nem
rendelkező utánpótlás versenyzők számára is. A kategóriák a következők:
Igazolással rendelkező versenyzők számára:
I. Korcsoport: 2009-ben és később születettek kezdés
9.30 óra
II. Korcsoport: 2007- 2008-ban születettek, kezdés
kb 13.00 óra
III. Korcsoport: 2005- 2006-ban születettek, kezdési idő
9.30 óra
IV. Korcsoport: 2003- 2004-ben születettek, kezdési idő kb. 13.00 óra
Igazolással nem rendelkező amatőr versenyzők számára:
V. Korcsoport: 2007-ben és később születettek 9.30 óra
VI.Korcsoport:2005-2006-ban születettek
9.30. óra
Nevezési díj:

Lebonyolítás:

Résztvevők:

1000 Ft/fő

Csoportos selejtező körmérkőzés követően, egyenes kieséses főtábla
rendszerben kerülnek lebonyolításra. Akik két korosztályban
szeretnének indulni azok a nevezés leadásakor jelezzék. A játékosok a
versenyszám előtt fél órával kötelesek a versenybíróságnál jelentkezni.
A verseny nyílt, a versenyen külföldi versenyzők is elindulhatnak.

FELNŐTT VERSENY: 2018. Szeptember 23. /Vasárnap 9:30 h/
Lebonyolítás:
Résztvevők:

Nevezési díj:

Négy kategóriában: NB-s, Megye I., Megye II. és (Megye III.-Amatőr)
2 fős csapatok, „DC” rendszerben, csoportmérkőzések és főtábla
A megyei és városi bajnokságokban, illetve NB-s bajnokságban
szereplő sportolókból, csapatok szerint indulhatnak 2 fős egységek,
akár több is. Minden játékos csak egy kategóriában indulhat. A verseny
nyílt, külföldiek is indulhatnak. Nevezéskor kérjük adja meg mindenki
a csapata nevét.
1500 Ft/fő, mely magában foglalja a verseny utáni étkezés költségét.

Nevezési határidő: 2018. Szeptember 19.
Nevezni csak előzetesen lehet írásban a kiskunmajsaac@gmail.com
vagy telefonon a 06 30 9 768 101-es számon. A helyszínen nevezést
nem fogadunk el.
A verseny lebonyolítása 16 asztalon történik, JOOLA FLASH labdákkal.
Díjazás: Az első helyezettek kupa és érem, a II-III helyezettek érem díjazásban részesülnek.
Egyebek: az itt nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ szabályai az irányadók.
Az öltözőkben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A sportcsarnokban
BÜFÉ üzemel. A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat el.
Sok szeretettel várunk mindenkit, kérjük tiszteljétek meg jelenlétetekkel a versenyünket.

Kiskunmajsa, 2018.08.31.

Pellikán László
Kiskunmajsai AC elnök

Tanács Imre
Kiskunmajsai AC elnökhelyettes

