
 

 

FLEISCHINGER GYÖRGY 
MEGEMLÉKEZŐ VERSENY 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. A  verseny célja : adózni Fleischinger György emlékének, aki a Váci 

Reménység Egyesület Asztalitenisz szakosztályának vezetője, az 

Egyesület és a Pest megyei Asztalitenisz Szövetség vezetőségi tagja 

volt. Emlékezni a versenyzőre és a jó barátra. 

2. A verseny időpontja és helye: 2013.november 23. (szombat) 10 óra a Váci Piarista 

Gimnázium tornacsarnokában – Vác, Konstantin tér 6. –   a verseny idején a bejárat a 

Piarista utcából, a templom mögötti vaskapun át történik. 

3. A verseny résztvevői: Pest megyében igazolt versenyzők, váci lakcímmel rendelkező 

játékosok, meghívásos alapon Kürt (Strekov,Szlovákia) baráti község versenyzői, akik a 

nevezési díjat befizetik és nevezésüket 2013.november 20-án (kedd estig) az alábbi 

elektronikus levélcímre leadják. csaba.ivan@gmail.com 

4. A verseny rendezője: a Váci Reménység Egyesület és a Pest megyei Asztalitenisz 

Szövetség. 

5. A versenybíróság:  Főbíró: Iván Csaba, titkárok: Bea István, Lábai Miklós, Lovas Péter. 

6. Versenyszámok:  Férfi páros, 10 órai kezdési időponttal 

                             Férfi egyéni, folyamatosan. 

7. A verseny lebonyolítása: A párosok a nevezők létszámától függően csoportos, vagy 

egyenes kieséses rendszerben játszanak. Az egyéni versenyszám csoportos rendszerben 

kerül lebonyolításra, a főtáblára az első két helyezett jut, ahonnan kieséses rendszerben 

folytatódik a verseny. A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. A harmadik 

helyezésekért párosban és egyéniben sem kell játszani. 

8. Nevezési díj:                 - egyéniben: 800Ft,          -párosban: 400 Ft/fő 

9.  A verseny díjazása:  

                                     egyéni       I. helyezett         45.000 Ft 

                                     II.helyezett         25.000 Ft 

                                    III.helyezettek    2 x 10.000 Ft     

         párosban csak az   I. helyezett   tagjai 2x 15.000 Ft díjazásban részesülnek 

A helyezettek a érem díjazásban  is részesülnek. Minden résztvevő a verseny emléklapját 

megkapja.    

10. Egyebek: A versenyre nevezés, indulás korhatárhoz nem kötött. A díjazási összegek 

nettó értékben értendők. A verseny lebonyolítása 10 db JOOLA és BUTTERFLY 

asztalon, BUTTERFLY labdával történik. Az öltözőben hagyott tárgyakért a verseny 

kiírója felelősséget nem vállal. Kérjük,hogy a játékosokok versenyzői engedélyük 

bemutatásával és személyi adataikat igazoló okmánnyal jelentkezzenek a 

versenybíróságnál. A pénzdíjak átvételének feltétele, a személyt igazoló okmányok, ill. 

adókártya bemutatása.  

Az itt nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ verseny és játékszabályai, rendelkezései az 

irányadók. 

11.Nevezés: kizárólag emailen: csaba.ivan@gmail.com  2013.10.20.-ig ! 

 

Vác, 2013. október 20. 

          Rendezőség          
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