A Budapesti Asztalitenisz Szövetség 2013. évi
NYÍLT ASZTALITENISZ VETERÁN RANGLISTA VERSENYE
1. A verseny célja:
Versenyzési-, valamint veterán ranglista pontszerzési lehetőség biztosítása az induló
versenyzők részére.
2. A verseny ideje és helye:
2013. november 30 - december 1. szombat-vasárnap; Budapest II. Marczibányi tér 13.
Ormai László Asztalitenisz Csarnok
3. A verseny rendezője:
Budapesti Asztalitenisz Szövetség
4. A verseny támogatója: Budapest Főváros Önkormányzata
5. Versenybíróság:
Főbíró: Kékedi Tibor
Főbíró-helyettes: Gulyás Vince
Szabó II László
6. Versenyszámok időrendje:
2013. november 30. szombat

15.00 férfi páros, majd férfi egyes (70-74, 75 év felettiek)
női páros, majd női egyes (40-49, 50-59, 60 év felettiek)
2013. december 01. vasárnap

10.00 férfi páros, majd egyes (40-49, 50-59)
13.30 férfi páros majd egyes (60-64, 65-69)
7. A verseny lebonyolítási rendje:
- Az egyéni és páros versenyszámok csoportos selejtező körmérkőzés (2 továbbjutó),
majd kieséses főtábla rendszerben kerülnek lebonyolításra
- Az egyéni versenyekben minden versenyző csak abban a korosztályban indulhat,
amelyhez 2013-ban tartozik, párosokban a páros magasabb korosztályú tagja a
fiatalabb korosztályban versenyezhet.
- A női versenyzők vagy a női, vagy a saját korosztályú férfiak versenyében
indulhatnak! MINDKETTŐBEN NEM!!!
- A verseny nyílt, melyen mindazon versenyzők elindulhatnak, akiket az egyesületük
benevez és a nevezési díjat befizetik. Sportorvosi engedély szükséges, a versenyzési
engedéllyel nem rendelkezők orvosi igazolással, ennek hiányában saját
felelősségére versenyezhetnek.
- A versenyen külföldi egyesületek versenyzői is elindulhatnak.
- A versenyszámok megrendezéséhez minimum 5 fő (párosban 5 pár) nevezése
szükséges.

8. Nevezés, sorsolás:
A nevezéseket AZ AKTUÁLIS NEVEZÉSI LAPON a nevezes@moatsz.hu e-mail
címre kell elküldeni. A nevezéseket minden esetben visszaigazoljuk.
A nevezések beérkezésének határideje: 2013. november 27. (szerda) 20.00 óra
A határidő lejárta után érkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni.
A helyszínen nevezést nem fogadunk el.
A nevezéseken a kiemelések miatt a veterán ranglistahelyezést is meg kell adni!
Nevezési díj: 2.500 Ft, befizetése a helyszínen, számla ellenében készpénzben történik.
Sorsolás: 2013. november 29.-én 15:00 órakor a MOATSZ helyiségében.
9. Díjazás:
A versenyszámok 1-3 helyezettjei érem, a győztesek tiszteletdíjban is részesülnek.
10. 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 30 perccel - versenyzői
engedélyük bemutatásával és személyi adataikat igazoló okmánnyal - jelentkezni
tartoznak a versenybíróságnál.
 A versenyt 12 db JOOLA asztalon, Double Happines*** labdával bonyolítjuk le.
 Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért a rendezők nem vállalnak
felelősséget.
 A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny-és játékszabályai
az irányadók.

Budapest, 2013. november 13.
Budapesti Asztalitenisz Szövetség
Jóváhagyta: Gulyás Vince
veterán bizottság elnöke

