
XXX. SZENT  ISTVÁN  KUPA 

ORSZÁGOS  NYÍLT  ASZTALITENISZ  VERSENY 

 

1. A verseny célja: 

 

 Megemlékezni Szent István király államalapítónkról. Versenyzési lehetőséget biztosítani a 

versenyre benevezett korosztályos versenyzők részére. 

 

2. A verseny helye és ideje: 

 

 Városi Sportcsarnok (5300 Karcag, Kálvin út 5.), 2021. augusztus 20. Karcag, 9:30 óra 

 

3. A verseny rendezője: 

 

 Karcag Város Önkormányzata 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 Kováts DSE Karcag 

 

4. Versenybíróság: 

 

 Főbíró: Katona Csaba 

 Titkárok: Csornai Csaba, Kónya Ildikó 

 

5. Versenyszámok időrendje: 

 

 Utánpótlás versenyszámok 

   9:30  újonc II. fiú és leány egyes 

     ifjúsági fiú és leány egyes 

   11:00  serdülő fiú és leány egyes 

   12:30  újonc fiú és leány egyes 

   14:00  serdülő és ifjúsági összevont fiú és leány páros 

 

 Felnőtt versenyszámok 

     9:30  amatőr és megyei férfi-női páros 

   11:00  amatőr és megyei férfi-női egyéni 

   13:00  összevont férfi-női páros 

   14:30  NB-s férfi-női egyéni 

   16:30  vegyespáros (összevont, a versenybíróság döntése szerint) 

 

6. A verseny lebonyolítási rendje: 

 

 Az egyéni versenyek a nevezési számtól függően csoportos selejtező körmérkőzést követően 

kieséses főtábla rendszerben kerülnek lebonyolításra az új szabályoknak megfelelően. 

 A páros versenyeket végig kieséses rendszerben bonyolítjuk le. 

 A verseny nyílt, melyen mindazon versenyzők elindulhatnak, akiket az egyesületük benevez és 

a nevezési díjat befizetik. 

 A versenyen külföldi versenyzők is indulhatnak. 

 A versenyszámok megrendezéséhez minimum 6 fő nevezése szükséges. 

  



 Korosztályok, kategóriák: 

 

felnőtt amatőr és megyei versenyzők 

felnőtt NB-s (NB-I, NB-II, NB-III) versenyzők 

ifjúsági (U18) 2003.01.01-én vagy azután születettek 

serdülő (U15) 2006.01.01-én vagy azután születettek 

újonc (U13) 2008.01.01-én vagy azután születettek 

újonc II. (U11) 2010.01.01-én vagy azután születettek 

 

7. Nevezés, sorsolás: 

 

 A nevezéseket a következő címre kell megküldeni kizárólag elektronikus formában: 

katonacs1961@gmail.com 

 

 A nevezések beérkezési határideje: 2021. augusztus 17. 24 óra 

 

 A NEVEZÉSI HATÁRIDŐ LEJÁRTA UTÁN, ILLETVE MÁS CÍMRE ÉRKEZŐ 

NEVEZÉSEKET A VERSENYBÍRÓSÁG NEM FOGAD EL! 

 

 A nevezéseket a kiemelések miatt erősorendben kell megadni! A nevezési lapokon a ranglista 

helyezéseket fel kell tüntetni (az adott ország ranglista helyezése, ETTU, ITTF) 

 Nevezési díj: újonc 1.200,- Ft., serdülő 1.500,- Ft., ifjúsági 1.800,- Ft., felnőtt 2.500,- Ft., mely 

személyenként és versenyszámonként értendő, befizetése számla ellenében készpénzben 

történik. Páros versenyszámok, egyéni díj 50%-a/fő. 

 Sorsolás 2021. augusztus 19-én 17:00 órakor a verseny helyszínén. 

 

8. Díjazás: 

 

 A versenyszámok 1.-3. helyezettjei érem, a győztesek tiszteletdíjban részesülnek. 

 

9. Egyebek: 

 

 Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart. 

 A versenyszámokat folyamatosan bonyolítjuk le a döntőkkel együtt, a harmadik helyért nem 

kell játszani. 

 A páros számokra X-el nevezetteket a versenybíróság válogatás nélkül állítja össze, a versenyen 

jelenlevő párok összetételén nem módosít. 

 A játékosok első versenyszámuk megkezdése előtt versenyzői engedélyük bemutatásával, 

érvényes orvosi igazolással és személyi adataikat igazoló okmánnyal jelentkezni tartoznak a 

versenybíróságnál. 

 A versenyt 16 db Joola asztalon, fehér Joola P+ 40 (plasztik) *** labdával bonyolítjuk le. 

 A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai az 

irányadók. 

 Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 Asztalitenisz felszerelések vásárlására a helyszínen lehetőség nyílik. 

 Büfé folyamatosan üzemel. 

 Előzetes megrendelés alapján a szervezők kedvezményes áron teljesítik a „Hungarikum” 

Karcagi Birkapörköltre és a gyógyvízű strandbelépőre vonatkozó igényeket.  

Határidő: 2021.08.10. 

 Szállás és egyéb információ:  Csornai Csaba, 30/963-2828 

 

Szolnok, 2021. július 15. 

 

 

   JNK-Szolnok Megyei   Kováts DSE 

   Asztalitenisz Szövetség       Karcag 

mailto:katonacs1961@gmail.com

