MOAC Faütős Asztalitenisz Verseny
https://www.facebook.com/events/2137468739620714/

A Móravárosi Kinizsi Asztalitenisz Club nyílt faütős asztalitenisz versenyt rendez, melyre sok
szeretettel vár minden játékost és érdeklődőt.
Versenyszámok:
•

Nyílt egyéni verseny

•

Nyílt Páros verseny (megfelelő számú jelentkező esetén, amely minimum 8 pár)

A verseny helyszíne: Móravárosi Iskola Tornaterem - Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
A verseny időpontja: 2018.11.04. (vasárnap)
A versenyszámok tervezett időpontjai és lebonyolítása:
Ø 09:00

Nyílt egyéni verseny

Ø Nem hamarabb, mint 13:00

Nyílt páros verseny

Bárki nevezhet, függetlenül ki milyen osztályban játszik jelenleg!
Lebonyolítás:
A verseny 6 darab Joola 3000 SC (kék) asztalon, fekete Joola edző labdákkal kerül
megrendezésre. A versenyzőket 4 fős csoportokba sorsoljuk. A csoportok első két helyezettje
a főtáblán, a harmadik és negyedik helyezettek pedig vigasztáblán folytatják a küzdelmeket
egyenes kieséses rendszerben. A páros versenyszám fő és vigasz ágas, egyenes kieséses
rendszerben zajlik. A verseny részletes szabályai alább megtalálhatóak. A résztvevők számára
-a verseny ideje alatt- a klub biztosítja a hivatalos kopogós ping-pong ütőket.
Nevezési díj:
Nyílt Egyéni: 1500 HUF/fő

Nyílt Páros: Ingyenes!

Jelentkezés:
A versenyszámok indulása előtt legkésőbb 30 perccel a helyszínen lehetséges.
Díjazás:
A verseny 1-3. helyezettjei díjazásban részesülnek. (kupa + érem)
A harmadik helyért a helyosztó mérkőzést le kell játszani.
A versenyen egészségi állapotának megfelelően, mindenki saját felelősségére vesz részt.
Sok szeretettel várunk minden versenyzőt és érdeklődőt!
Móravárosi Kinizsi Asztalitenisz Club
https://www.facebook.com/moacszeged/

A VERSENY SZABÁLYAI:
Ütő
• Minden asztalon két egyforma ütő van letéve amit ott kell hagyni az asztalon a verseny
teljes időtartamára.
• A versenyre kiadott ütőket köteles minden játékos használni, saját ütő használata nem
megengedett.
• Esetleges meghibásodás vagy ütő károsodása eséten a verseny rendezői biztosítanak új
ütőket.
Power BALL (dupla pont)
• Dupla pontot kérő játékos (ADOGATÓ) a pont megnyerése esetén 2 pontot kap, a
fogadónak nem számít duplán a pont.
• Dupla pont esetén a labdát sárgára kell kicserélni és a poén lejátszása után visszacserélni
a fehér labdára.
• A MÉRKŐZÉS FOLYAMÁN CSAK EGYSZER LEHET DUPLA PONTOT KÉRNI!!
• Dupla pontot bármikor ki lehet kérni -az első vagy a második szerván- egyetlen kitétel,
hogy a SZERVÁLÓ JÁTÉKOSNAK NEM LEHET TÖBB PONTJA MINT 12.
• Dupla ponttól függetlenül a második szerva joga megmarad.
Time Out
Időkérésre a mérkőzés folyamán nincs lehetőség!
Labda
A verseny 40mm-es fehér és sárga JOOLA márkájú edző labdákkal kerülnek megrendezésre.
Mérkőzések pontozása
• A mérkőzések 15 megnyert pontig, 2 játszma megnyeréséig tartanak.
• Döntő játszma esetén a játékosok 7 pontnál térfelet cserélnek.
• 14-14 estén NINCS váltott szerva és két megnyerendő pontkülönbség!

Móravárosi Kinizsi Asztalitenisz Club
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