
Dr. Bándi Andor Emlékverseny  

 Magyar Nemzetközi Veterán ranglista Bajnokság 

versenykiírása  

2014. Békéscsaba 

 
 

Verseny célja: A sportág népszerűsítése. Méltó megemlékezés a verseny névadójáról. 

Játéklehetőség és ranglistapont szerzési lehetőség biztosítása a veterán 

korosztály számára. 

  

Verseny rendezője: Magyar Asztalitenisz Szövetség 

 Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 

 

Verseny helye, ideje: Békéscsaba, Városi Sportcsarnok,   2014. október 11.   9,00 óra 

                                

Verseny résztvevői: Mindazon versenyzők, akik a korosztályra vonatkozó feltételeknek 

megfelelnek, nevezésüket a mellékelt nevezési lapon, határidőre e-

mailen megküldik, a nevezési díjat az OTP NyRT 11733003-20055837-

00000000 számú számlaszámra átutalják „dr. Bándi nevezési díj” 

megjelöléssel, s az erről szóló igazolást postai úton megküldik, vagy a 

verseny helyszínén, a regisztrációnál bemutatják. Nevezési határidőn 

túli, vagy helyszíni nevezést a versenybíróságnak nem áll módjában 

elfogadni. 

 

Szervező Bizottság Elnök:   Botyánszki András 

 Főszervező:  Jámbor Zoltán 

 

Versenybíróság: Főbíró:  Kékedi Tibor    

 Főbíró-helyettes: Bódis Attila 

Gulyás Vince    

 

Versenyszámok: Férfi, női egyéni és páros 

 

Kategóriák:  

Egyes Férfi I. kategória 40-49 év Női I. kategória 35-39 év 

 Férfi II. kategória 50-59 év Női II. kategória 40-49 év 

 Férfi III. kategória 60-64 év Női III. kategória 50-59 év 

 Férfi IV. kategória 65-69 év Női IV. kategória 60-64 év 

 Férfi V. kategória 70-75 év Női V. kategória + 65 év 

 Férfi VI. kategória + 75 év 

 

Páros: Férfi I. kategória 40-49 év Női I. kategória 35-39 év 

 Férfi II. kategória 50-59 év Női II. kategória 40-49 év 

 Férfi III. kategória 60-64 év Női III. kategória 50-59 év 

 Férfi IV. kategória 65-69 év Női IV. kategória +60 év 

 Férfi V. kategória + 70 év 

 



A női I. kategória (35-39 év) nem ranglista versenyszám, ezért 

ranglistapontot nem ad! 

 

Lebonyolítás: 8,00 – 8,45-ig regisztráció a férfi 40-49 és 50-59-es korcsoportnak, a többi 

versenyszám regisztrációja a versenyszámok megkezdése előtt 45 

perccel kezdődik. 

                        9,00 férfi 40-49 és 50-59 korcsoport páros 

                      11,00 férfi 40-49 és 50-59 korcsoport csoportos selejtezői, utána főtábla 

                      14,30 férfi 60-64, 65-69 és 70 év feletti páros (a nevezők számától függően 

külön korcsoportban, vagy összevonva kerül megrendezésre), női 

35-39, 40-49, 50-59 és 60 feletti páros 

                      16,00 a többi férfi korcsoport és a női korcsoportok selejtezői, majd főtáblái 

 

Sorsolás: 2014. október 10.-én (pénteken) 18,00 órakor a verseny helyszínén 
          

Nevezés: A nevezéseket a mellékelt  NEVEZÉSI LAPON a 

nevezes@moatsz.hu e-mai címre kell megküldeni. 

 A nevezések beérkezésének határideje: 2014. október 8. (szerda) 

 A határidő lejárta után érkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe 

venni. A helyszínen nevezést nem fogadunk el. 

 

Nevezési díj: 3.000 Ft/fő    

Díjazás: Az egyéni versenyek I-IV. helyezettjei érem és tárgyjutalom díjazásban, 

míg a páros verseny I-IV. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 

 

Egyéb: A női versenyzők vagy a női, vagy a saját korosztályú férfiak 

mezőnyében indulhatnak! Mindkettőben nem!!! 
 Minden versenyszám csoportos selejtező körmérkőzéses (1. és 2. 

helyezett továbbjut), majd a főtábla kieséses rendszerben kerül 

lebonyolításra. 

 Párosokban a páros magasabb korosztályú tagja a fiatalabb 

korosztályban versenyezhet. 

 A versenyszámok megrendezéséhez minimum 5 fő nevezése szükséges, 

kevesebb induló esetén a fiatalabb korosztályban versenyezhetnek. 

 A versenyzők jelentkezéskor életkorukat versenyzési engedéllyel, vagy 

egyéb hivatalos okirattal igazolni kötelesek. 

A versenyen való induláshoz sportorvosi engedély szükséges, a 

versenyzési engedéllyel nem rendelkezők orvosi igazolással, ennek 

hiányában saját felelősségükre versenyezhetnek. 

  

 Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a verseny rendezősége nem vállal 

felelősséget. 

 

 A mérkőzések három nyert játszmáig tartanak. 

 A versenyen, játékvezetők és irányító játékvezetők működnek közre. 

 A verseny 16 JOOLA asztalon JOOLA*** labdákkal zajlik, a nevezett 

és játékra kiadott labdákon változtatni nem lehet. 

 Minden egyéb, a versenykiírásban részletesen nem szabályozott 

kérdésben a mindenkor érvényes verseny és játékszabályok a 

mérvadók. 

mailto:nevezes@moatsz.hu


 

 

 

Nosztalgia est: A versenyt követően 20 órától, vacsorával összekötött nosztalgia bál 

 kerül megrendezésre, a Főiskola tornacsarnokában. 

 Közreműködik a Torony Band zenekar. 

 Vacsora: Vegyes sültes bőségtál. Rétes. 

 Részvételi díj: versenyzők számára díjtalan, vendégek részére 

1.000 Ft/fő 

 

 

Békéscsaba, 2014-09-15 

       

         Sporttársi üdvözlettel:  

 

 

           Verseny Rendezői 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Kékedi Tibor      Dr. Stocker Miklós 

a JVB elnöke                főtitkár    


