VETERÁN KUPA
ÉVADZÁRÓ ASZTALITENISZ VERSENY
Reggel 8 ÓRAI KEZDÉSSEL
A VETERÁN KATEGÓRIA FŐDÍJA: VÁNDOR KUPA + ÉREM + TÁRGYJUTALOM

Magasabb kategóriába való felversenyzés többször is lehetséges !
VERSENYSZÁMOK
EGYÉNI KATEGÓRIÁK
 A-B döntős - SZABADIDŐS KATEGÓRIA (MEGYE III + HOBBY+VETERÁN)
 A-B döntős - VETERÁN KATEGÓRIA (50 éven felülieknek)


A-B döntős - AMATŐR KATEGÓRIA (MEGYE I+II+III+HOBBY+VETERÁN)



A döntős - NYÍLT EGYÉNI KATEGÓRIA (NB-s + MEGYE I+II+III+HOBBY+VETERÁN)
TUDNIVALÓK



A versenyszámokban való indulás nem a ranglista pontok alapján, hanem a megyei
bajnokságban való szereplés osztálybesorolása alapján történik.



VETERÁN kategóriában az 50 év felettiek, így a szabadkai versenyzők is
indulhatnak!



Hobby, Szabadidős, Amatőr és Nyílt kategóriájú versenyszámokban vidéki
versenyző is elindulhat, nem csak Csongrád megyei!



Veterán, Amatőr és Nyílt kategóriájú versenyszámokban elindulhatnak a szabadkai
városi bajnokság A-B csoportjában játszó versenyzők is!



Nyílt kategóriájú versenyszámban bármilyen tudásszintű játékos elindulhat !

A verseny időpontja: 2019. JÚNIUS
A verseny helye:

23 (vasárnap) 08.00 óra

Újszeged, Déryné u.7 – FLORATOM

Móricz Tornaterme

Nevezési díj: - 1500 ft/fő
- 2 versenyszámban való indulás esetén 1000 ft/fő

Menetrend: - NEVEZÉS A VERSENY KEZDETE ELŐTT 15 PERCCEL



07.00 - 08.00 óra

Megérkezés, nevezés, bemelegítés



08.00 - 10.15

SZABADIDŐS egyéni kategória (Megye III+Hobby)



10.15 –12.45

VETERÁN kategória (50 év felettiek)



12.45 – 15.15

AMATŐR egyéni kategória (Megye I+ II+III+Hoby)



15.15 – 17.30

NYÍLT egyéni kategória (NB-s+Megye I+II+III+Hoby)



Eredményhirdetés

A verseny lebonyolítása, feltételei:


A verseny Joola labdával - JOOLA, STIGA és TIBHAR verseny asztalokon bonyolódik. Saját labda
használata engedélyezett.

A-B DÖNTŐ ESETÉN




A benevezett játékosokat kizárólag 4-es, szükség esetén -3-as selejtező csoportokba
sorsoljuk be, ahol körmérkőzést játszanak egymással.
A csoportok 1-2. helyezettjei jutnak az „A”-DÖNTŐBE
A csoportok 3-4.helyezettjei jutnak a
„B”-DÖNTŐBE.



Innen már a verseny döntői, egyenes kiesési rendszerben mennek tovább.



A győzelem a csoportmérkőzések során egyéniben 3 nyert játszmáig tart.

Egyéb tudnivalók:
o

A férfi versenyzőknek 2 poénelőnyt kell adniuk a női versenyzők részére. Kivétel a 15 év
alatti és a 60 év fölöttiek.

o

Az egyéni döntők 1-3 helyezettjei érem díjazásban részesülnek.

o

A 3. helyért játszani kell !

o

Az OPEN versenyszám csoportkörei

o

8 fő indulólétszám alatti nevezés esetén csak „A” döntőt indítunk !



Az bejárati ajtón belül és kívül szemeteskosár található.



Szemetet, széket, vizespalackot, ruhát, a végén mindenki pakolja el maga után

2 nyert szettesek, a főtábla már 3 nyert szettes.

!

o Legyetek pontosak, a későn érkezők nevezését nem tudjuk elfogadniTELEFON ÉRTESÍTS HA KÉSNÉL !!!
o Az egyéb, a versenykiírásban külön nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ
versenyszabályai az irányadóak.
o Az öltözőkben hagyott, ill. a teremben elveszett értéktárgyakért a SZERVEZŐ
felelősséget nem vállal!
o A versenyen egészségi állapotának megfelelően, mindenki saját felelősségére
vesz részt.
KÜLÖN KÉRÉS
o

PP. ASZTALOK ki-be pakolásakor önkéntes segítéséget szeretnék kérni tőletek.

o Lehetőleg 2 személy szerelje az asztalt, hálót egyszerre.
Kovács János (30/212-57-26)

