IV. VÖRÖS JÁNOS ASZTALITENISZ UTÁNPÓTLÁS EMLÉKVERSENY
1. A verseny célja: méltó megemlékezés a „Szentmiklósi Napok” városi rendezvény keretében Vörös Jánosról, a
kunszentmiklósi asztalitenisz sport megalapítójáról, versenyzési lehetőség biztosítása utánpótlás korú versenyzők
számára, a sportág népszerűsítése.
2. A verseny helye és ideje: Miklóssy János Sportközpont, Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 1/A.
2014. szeptember 14. vasárnap, 9,30 óra
3. A verseny rendezője: Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Asztalitenisz Szövetség,
Kunszentmiklósi Középiskolás Diáksport Egyesület
4. Versenybíróság: főbíró: Bódis Attila.
5. Versenyszámok:
Fiú, leány egyéni:
 I. Korcsoport:
 II. Korcsoport:
 III. Korcsoport:
 IV. Korcsoport:
 V. Korcsoport:

2005-ben és később születettek
2003-2004-ben születettek
2001-2002-ben születettek
1999-2000-ben születettek
1996-1998-ben születettek

Összevont páros (egynemű és vegyes páros is együtt)

kezdési idő: 9,30 óra
kezdési idő: 9,30 óra
kezdési idő kb. 10,30 óra
kezdési idő kb. 11,30 óra
kezdési idő kb. 12,30 óra
kezdési idő kb. 13,30 óra

Az egyéni versenyszámokban minden versenyző csak a saját korcsoportjában indulhat.
A versenyszámok kezdési ideje tájékoztató jellegű, a nevezők létszámától függ.
6. A verseny résztvevői: A versenyen mindazok indulhatnak, akik előzetesen jelzik indulási szándékukat. A
versenyen külföldi versenyzők is indulhatnak.
7. Nevezési határidő, részvételi szándék jelzése, ebéd igénylése: 2014. szeptember 09. kedd, 16 óra.
Nevezni és az ebédre az igényt elküldeni a szekeresnejudit@gmail.com email címre kell.
A versennyel kapcsolatban felvilágosítás: Szekeresné Szőke Judit (06-30-2302-633 illetve 06-70-506-3000).
Nevezni a mellékelt nevezési lapokon lehet.
Nevezési díj: 500 Ft/fő, párosban nincs nevezési díj.
A nevezési határidő letelte után nevezéseket nem tudunk elfogadni.
8. A verseny lebonyolítása:
-15 verseny és edző asztalon, Joola régi labdával,
-nemenként külön kategóriában
- minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart
-a versenyszámok egyéniben csoportos, körmérkőzéses formában kerülnek lebonyolításra. A csoportok első és
második helyezettjei jutnak a főtáblára, ahol a verseny kieséses formában folytatódik. Párosban egyenes kieséses
rendszerben folyik a verseny.
- 5 főnél kevesebb induló esetén a korcsoportokat összevonjuk.
A versenyzők létszámától függően a versenybíróság a helyszínen módosíthatja a lebonyolítást.
Minden indulónak az elvesztett mérkőzése után játékvezetési kötelezettsége van.
9. Díjazás: A versenyszámok 1-4 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, az egyéni versenyszámok győztesei
különdíjat kapnak.
10. Egyebek:
A versenyen igazolással és igazolással nem rendelkezők is indulhatnak.
Mindenki a saját felelősségére vesz részt a versenyen.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ rendelkezései az irányadók.
Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
A verseny színhelyén büfé üzemel.
Ebéd: Kunszentmiklós népszerű étele, a birkapörkölt. Egy adag ára 1.300 Ft, ami a helyszínen fizetendő, de az
igényt jelezni kell előre! Az ebéd tervezett időpontja:12,30 óra.
11. Fontos! A rendezvény idején a sportcsarnok szomszédságában lévő szabadtéri tanuszoda és gyógyfürdő
díjmentesen igénybe vehető, így célszerű fürdőruhát is hozni!
Mindenkit szeretettel várunk!
Kunszentmiklós, 2014.08.10.
Bődi Szabolcs
polgármester

Ambrus Ferenc
Bács-Kiskun Megyei Aszt.Szöv.

Szekeresné Szőke Judit
szervező

