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A verseny célja: 

Emléket állítani Nagy Jenőnek, a kiváló sportembernek, aki az 1950-es évektől hosszú időn át 

a karcagi asztalitenisz szakmai irányítója volt. 

Játéklehetőség biztosítása az utánpótlás és felnőtt korú versenyzők részére. 

 

A verseny rendezői: 

• Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Karcag 

• KOVÁTS DSE Asztalitenisz Szakosztálya Karcag 

 

A verseny támogatói: 

• Karcag Város Önkormányzata 

• JNK- Szolnok Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 

Versenybíróság: 

Elnök:   Szepesi Tibor 

Tagok: Kónya Ildikó 

 Laczi Sándor 

 Csornai Csaba 

 

Versenyszámok: 

• újonc leány és fiú II. egyéni (U11) 2004. 01. 01. vagy azután születettek 

• újonc leány és fiú egyéni (U13) 2002. 01. 01. vagy azután születettek 

• serdülő leány és fiú egyéni és páros (U15) 2000. 01. 01. vagy azután születettek 

• ifjúsági leány és fiú egyéni és páros (U18) 1997. 01. 01. vagy azután születettek 

(az újonc, serdülő és ifjúsági korosztályban azok vehetnek részt, akik nem szerepelnek 

országos ranglistán) 

• női és férfi egyéni amatőr, (szervezett bajnokságban nem szereplők, 

kivéve megyei II. o. vagy alacsonyabb bajnokság) 

• női és férfi egyéni (megyei bajnokságban szereplők) 

• női és férfi egyéni (nemzeti bajnokságban szereplők) 

• női és férfi páros összevont 

• vegyespáros összevont 

 

A versenyszámok megrendezéséhez legalább öt induló szükséges 
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Díjazás: 

A versenyszámok 1-3. helyezettjei érem, a győztesek tiszteletdíj (kerámia, serleg) díjazásban 

részesülnek. 

 

A verseny helye: 

Városi Sportcsarnok  Karcag József A. u. 1. 

 

 

A verseny ideje és játékrendje: 

9.00 óra:    Újonc II. korcsoport leány és fiú egyéni, csoport és főtábla 

10.00 óra: Újonc  korcsoport leány és fiú egyéni, csoport és főtábla 

11.30 óra: Serdülő  korcsoport leány és fiú egyéni, csoport és főtábla 

13.00 óra: Ifjúsági  korcsoport leány és fiú egyéni, csoport és főtábla 

13.00 óra: Felnőtt női és férfi amatőr egyéni, csoport és főtábla 

14.00 óra: Felnőtt női és férfi (megyei bajnokságban szereplők) egyéni, csoport és főtábla 

15.00 óra: Felnőtt női és férfi (NB-s versenyzők) egyéni, csoport és főtábla 

16.00 óra: Felnőtt összevont női- férfi páros 

17.00 óra: Felnőtt összevont vegyespáros 

 

A verseny résztvevői:  

Azon versenyzők, akik a nevezési határidőig beneveztek a versenyre, érvényes orvosi 

engedéllyel rendelkeznek illetve a nevezési díjat befizették. 

Minden versenyző indulhat a saját és egy magasabb osztályban. 

 

Nevezés: 

• Határidő: 2015. február 25. (csak e-mailen) 

• Cím: szepikarcag@gmail.com 

• Kérünk erősorrendet megadni 

 

Sorsolás: 

2015. február 26. 16 óra a verseny helyszínén 

 

Nevezési díj: 

• Újonc egyéni:   600 Ft/ fő 

• Serdülő egyéni:  700 Ft/ fő,  Páros    300 Ft/ fő 

• Ifjúsági egyéni: 800 Ft/ fő,  Páros   400 Ft/ fő 

• Felnőtt egyéni: 1000 Ft/ fő, Páros   500 Ft/ fő 
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Egyebek: 

• A játékosok a verseny megkezdése előtt 30 perccel kötelesek a versenybíróságnál 

jelentkezni és a nevezési díjat befizetni.  

• A versenyt 16 asztalon (JOOLA, BUTTERFLY) JOOLA labdával bonyolítjuk le. 

• A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 

• Az öltözőben és a játéktéren hagyott értékekért a rendezők nem vállalnak 

felelősséget. 

•  A verseny helyszínén büfé üzemel, sportszerek vásárlására lehetőséget biztosítunk. 

• Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart. 

• A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ verseny – és 

játékszabályzata a mérvadó. 

• Szállás és egyéb információ:   www.karcag.hu, 

 www.karcagsport.hu, 

      Csornai Csaba  

 30/963-2828 

 

 

Karcag, 2015. február 2. 

 

 

 

 

        Rendezőség 

 

 


