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2015. ÉVI PEST MEGYE EGYÉNI ASZTALITENISZ
BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA
A verseny célja:
A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a Pest megyei szakosztályok sportolói részére,
illetve eldönteni, hogy ki lesz Pest Megye 2015. évi Újonc, Serdülő, Ifjúsági és Felnőtt bajnoka.
A verseny helye és ideje:
2015. március 28. szombat
2220 Vecsés, Petőfi tér 1. (Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium tornaterme)
A verseny rendezői:
Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség és a Vecsés SE Asztalitenisz Szakosztálya
A versenybíróság tagjai:
A versenybíróság elnöke: Gergye Zoltán
A versenybíróság tagjai: Schmidt Zsuzsanna és Váradi-Barabás Helga
Versenyszámok:
újonc fiú és lány egyéni
serdülő fiú és lány egyéni
ifjúsági fiú és lány egyéni
felnőtt férfi egyéni I. kategória
felnőtt férfi egyéni II. kategória
női egyéni
serdülő fiú páros
serdülő lány páros
ifjúsági fiú páros
ifjúsági lány páros
felnőtt férfi összevont páros
felnőtt női páros
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A jelentkezők függvényében a versenybíróság fent tartja a versenyszámok változtatásának jogát!
A verseny lebonyolítása:
A selejtezők csoportos körmérkőzésekkel zajlanak, majd a főtábla egyenes kieséses rendszerben
folytatódik. Páros versenyszámokban egyenes kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra a mérkőzések.
A nevezések számától függően indokolt esetben a versenybíróság dönthet a fentiektől eltérő lebonyolítás
mellett is.
Férfi II. kategóriában azok a versenyzők indulhatnak, akik a jelenleg tartó bajnokságban (2014/2015)
NBIII-ban vagy Pest megye osztályban szerepelnek, vagy olyan sportolók, akik valamely Pest megyei
szakosztály igazolt tagjai, de nem szerepelnek csapatbajnokságban.
A versenyen csak a Pest Megyéhez tartozó egyesületek igazolt tagja indulhatnak.

Az újonc, serdülő, ifjúsági versenyszámok egyéni győztesei ranglista pontot kapnak. Felnőtt kategóriában a
női győztes, férfiaknál az I. kategória győztese kap ranglista pontot.
Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart, a 3. helyezést nem kell kijátszani.
A verseny 10 asztalon, Joola labdával kerül megrendezésre.

Nevezés: írásban (e-mail) március 27-ig, a gergyez74@gmail.com e-mail címen a
résztvevő, a kategória és az egyesület nevének megadásával vagy a helyszínen, a verseny
napján az adott versenyszám megkezdése előtt legkésőbb egy órával. Egy versenyző a
lebonyolíthatóság miatt maximum két egyéni és két páros versenyszámban indulhat.
Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint előre, írásos formában nevezzen.

Nevezési díj:
újonc-serdülő-ifjúsági versenyszámokban 600 Ft/fő/versenyszám
felnőtt versenyszámokban 900 Ft/fő
páros versenyszámokban 1000 Ft/pár
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
Díjazás:
Az egyéni versenyszámok győztesei kupa és érem díjazásban részesülnek.
A versenyszámok dobogós helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
Valamennyi versenyszám győztese elnyeri a Pest Megye Bajnoka címet 2015-ben.

A helyszínen büfé üzemel.
Egyéb, a versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ szabálykönyvében foglaltak az irányadók. A
teremben váltócipő használata kötelező. A szervezők fenntartják a verseny lebonyolításában való változtatás
jogát! A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, a mérkőzéseken történő sérülésekért,
esetleges anyagi károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak.

A szervezők szeretettel várnak Mindenkit Pest megye legjelentősebb egyéni versenyére, és remélik, hogy
minél több egyesület versenyzői között dőlhetnek el bajnoki címek és helyezések.

Vecsés, 2015. március 9.

Gergye Zoltán
Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség

Váradi-Barabás Helga
Vecsés SE Asztalitenisz Szakosztálya

