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1. A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása az amatőr és hobbi sportolók, valamint kezdő 

pingpongosok számára, az asztalitenisz sportág népszerűsítése. 

2. A verseny rendezője: Dunaharaszti Nádor Lakóparkért Egyesület és a Dunaharaszti MTK asztalitenisz 

szakosztálya 

3. A verseny helye, ideje: Dunaharaszti Sportcsarnok, 2330 Dunaharaszti, Napsugár u. 2. 2019. november 

24, vasárnap 

4. Nevezés: A nevezéseket előre, írásban, kérjük megküldeni a nadoregyesulet@gmail.com vagy az 

asztalitenisz@dmtk.hu e-mail címre (a gyerekeknél a születési évet is megadva)!  

Nevezési határidő: 2019. november 21-e csütörtök. Helyszíni nevezést nem fogadunk el! Nevezési díj 

nincs, de a nevezések számát korlátozzuk a nevezések beérkezésének sorrendjében!  

5. Versenyszámok és előrelátható kezdési idejük: 

  Gyermek kategória: (2005. január 1. után születettek) 9:00 óra fiú és lány egyéni 

  Felnőtt kategória: Felnőtt páros – előre láthatóan, de nem korábban mint 13:00 óra, (nyílt – férfiak  

és nők akár egyesen is, korhatár nélkül, maximálisan 30 pár) 

Előre láthatóan, de nem korábban mint 14:00 óra felnőtt férfi és női egyéni 

Gyermek kategóriában csak azok indulhatnak, akik nem rendelkeznek a MOATSZ által kiadott 

versenyengedéllyel, vagy ha rendelkeznek, de korosztályukban nincsenek a ranglista 50. helyénél előrébb. 

(maximálisan 50 fő) 

Felnőtt amatőröknek két kategóriát rendezünk:  

I. kategória: kerület I.-II., Bp. II. és megye I/C osztályban versenyzők számára (max. 20 fő) 

II. kategória: Bp. I., és megye A és B osztályban versenyzők számára (max. 20 fő) 

A férfi (maximálisan 20 fő) és női hobbi sportolók számára (korlátlan) külön kategóriát rendezünk! 

6. A verseny lebonyolítása: mind az egyéni, mind a páros versenyszámok körmérkőzéses 

csoportselejtezőkkel kezdődnek és kieséses rendszerben folytatódnak. A versenyszámok hat Stiga Expert 

Roller és 8 Joola 2000S asztalon, hagyományos, celluloid labdákkal kerülnek megrendezésre. A harmadik 

helyezés eldöntésére helyosztókra nem kerül sor.  

7. Díjazás: a versenyszámok I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, az egyéni győztesek serleget is 

kapnak. A gyerekek számára további ajándékokat is kiosztunk. 

Felhívjuk a – különösen a hobbi – versenyzők figyelmét, hogy a versenyen fehér póló és fehér sort 

használata nem megengedett! A versenyen a Magyar Asztalitenisz Szövetség versenyszabályai a mérvadók.  

Dunaharaszti, 2019. október 24. 

  Dunaharaszti Nádor Lakóparkért Egyesület  
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