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LEEL-ŐSSY ZOLTÁN EMLÉKVERSENY. 

 

1. A verseny célja: 
Versenyzés keretében is megemlékezni Zoli bácsi több évtizedes munkájáról. 
 

2. A verseny rendezője: 
Az Erzsébeti Hajós Alfréd DSE Asztalitenisz szakosztálya. Az emlékverseny megrendezésének 
költségeihez a névadó családja is hozzájárul. 

 
3. A verseny helye és időpontja: 

Budapest. 1203. Lajtha László u.7, Ált. iskola, az Interspar áruház mögött. Megközelíthető a 
Boráros térről induló 23-as busszal, továbbá a METRÓ Határ úti megállójától a 66-os busszal és 
az 52-es villamossal. Bejárat az iskola mögötti Hársfa-sétány udvari kapuján át balra a 
tornaterembe.  
Ideje: 2014. június 9-e, Pünkösdhétfő. 

 
4. A versenybíróság: 

Főbíró:  Szabó II. László 
Főbíró h:  Retek Levente 
Titkár:  Táp Gyula 
 

5. Versenyszámok és kategóriák: 
A versenyen felnőtt férfi és női játékosok vegyesen, egyéni számokban indulhatnak és 
alaphelyzetben három kategóriába nevezhetnek. Az  
I.kategóriába tartoznak az NB-s, és a külföldön versenyző játékosok, a 
II.kategóriába a Budapest –és megyei I. osztályban versenyző játékosok, míg a 
III.kategóriába a többi játékos nevezhet. /pl. Bp. és megyei II. oszt. kerület, stb./ Az alsóbb 
kategóriába tartozó játékosok felsőbb kategóriába is nevezhetnek.  
 

6. Nevezés és nevezési díj: 
A nevezések összeállítása, sorsolása és a verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a 
nevezéseket előzetesen 2014. június 5-ig (csütörtök) kérjük megadni Szabó II. László főbíró 
részére. Email címe: szlaciedit@gmail.com  A nevezéshez meg kell adni a nevet, a bajnoki 
osztályt, a csapata nevét ahol játszik, és azt, vagy azokat a kategóriákat, amelyekben indulni 
kíván. A nevezési díj személyenként és kategóriánként 2.000 Ft. A nevezési díjat a helyszínen 
a jelentkezés alkalmával a titkárnak kell megfizetni. A benevezett, de távolmaradt versenyzők 
is kötelesek a nevezési díjat megfizetni. A nevezéseket minden esetben visszaigazoljuk. 
Amennyiben 3 napon belül, vagy a nevezési határidő lejártát követő napon nem kap 
visszajelzést, ismételje meg nevezését, ill. jelezze ezt Szabó Lászlónak a 06-30-430-8362 
telefonszámon. 
 
 
 



 
7. Jelentkezési és kezdési időpontok: 

I.kat. jelentkezés 9.00 óráig, kezdés 9.30 órakor. 
II.kat. jelentkezés 11,30 óráig, kezdés 12.00 órakor. 
III.kat. jelentkezés 14.30 óráig, kezdés 15.00 órakor. 
A jelentkezést elmulasztókat a versenybíróság távolmaradónak tekinti és külön felszólítás 
nélkül kizárja a versenyből. 
 

8. A verseny lebonyolítása. 
A versenyzők lehetőség szerint 4-es csoportokba osztva körmérkőzést játszanak. Egy 
mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. A csoportok 1. és 2. helyezettje kerül a kieséses főtáblára. 
Tekintettel a pénzdíjazásra, a 3. hely sorsát is mérkőzés dönti el. A verseny Butterfly és Joola 
asztalokon, DHS labdákkal történik. Versenyzési engedély nem szükséges, mindenki a saját 
felelősségére játszik.  
 

9. Díjazás. 
Mindhárom kategória első 3 helyezettje érem, és pénzdíjban részesül. 
 

10. Egyebek. 
Helyszíni nevezést csak kivételesen, abban az esetben fogad el a versenybíróság, ha a 
versenyző játéka sem a már sorsolással elkészített kiemelési rangsort, sem a 
lebonyolíthatóságot nem befolyásolja. Elfogadás esetén a helyszíni nevezési díj 2.500 Ft. 
Sportruházat használata kötelező. Négy db. hideg-melegvizes, zuhanyozós, WC-s öltöző 
biztosítja a megfelelő körülményeket. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség 
felelősséget nem vállal. A tornatermi előtérben büfé szolgáltatást biztosítunk. A 
versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny– és játékszabályai az 
irányadóak. 
 
Budapest. 2014. május 4. 
 
 
                                                                            Erzsébeti Hajós Alfréd DSE 
 

 


