
 

 

Péter László nyílt asztalitenisz emlékverseny 
2015. október 23. és 25. 

 A verseny célja: 
Emléket állítani Péter Lászlónak, a kiváló sportembernek, aki a karcagi asztalitenisz sport 

újjászervezője és irányítója volt 2010. őszén bekövetkezett haláláig. Játéklehetőség biztosítása a 

felnőtt és utánpótlás korú versenyzők részére. 

 A verseny rendezői : 
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Karcag 

Kováts Mihály Diáksport Egyesület Karcag 

Karcag Városi Önkormányzat 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Asztalitenisz  Szövetség, 

 Versenybíróság: 
2015. október 23.:            Katona Csaba      Csornai Csaba        Laczi Sándor 

2015. október 25.:            Szepesi Tibor      Csornai Csaba        Kónya Ildikó 

 Versenyszámok: 
   2015. október 23.:(péntek) 

          Férfi és női egyéni és páros, vegyespáros 

-        Amatőr (versenyzői engedély nélküli ill. legfeljebb  megyei II. osztályban szereplők) 

         Megyei I. osztályban szereplők 

         Nemzeti Bajnokság  résztvevői 

   2015. október 25.:(vasárnap) 

          Amatőr (ranglistán nem szereplők ill. versenyzési engedéllyel nem rendelkezők) 

           Ranglistás versenyzők 

           Újonc II. (U 11) 2004.01.01. vagy azután születettek 

           Újonc (U 13) 2002.01.01. vagy azután születettek 

           Serdülő (U 15) 2000.01.01. vagy azután születettek 

           Ifjúsági (U 18) 1997.01.01. vagy azután születettek 

A versenyszámok megrendezéséhez legalább 6 induló szükséges. A versenyszámok 1-3. 

helyezettjei  érem, a győztesek tárgy díjazásban részesülnek. 

 A verseny helye: 
Karcag Városi Sportcsarnok (Karcag József A. u. 1.) 

 A verseny ideje és játékrendje: 
2015. október 23.: (felnőtt korosztály) 

9.00 óra: Amatőr férfi és női egyéni, csoport és főtábla 

11.00 óra: Megyei I. o. amatőr férfi és női egyéni, csoport és főtábla 

13.00 óra: NB-s versenyzők amatőr férfi és női egyéni, csoport és főtábla 

15.30 óra: Összevont vegyespáros csoport és főtábla 

16.30 óra: Összevont férfi és női páros (végig kieséses rendszerben) 

2015. október 25.: (utánpótlás korosztály) 

Amatőr versenyzők 

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 

11.00 óra: Serdülő korcsoport leány és fiú egyéni csoport és főtábla 

12.30 óra: Ifjúsági korcsoport leány és fiú egyéni csoport és főtábla 

Ranglistás versenyzők 

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

13.30 óra: Újonc korcsoport leány és fiú egyéni csoport és főtábla 

14.30 óra: Serdülő korcsoport leány és fiú egyéni csoport és főtábla 

15.30 óra: Ifjúsági korcsoport leány és fiú egyéni csoport és főtábla 

Az amatőr verseny résztvevői indulhatnak a ranglistás versenyzők között. Minden versenyző 

indulhat egy korcsoporttal feljebb. 



 

 

Külön megbeszélés szerint a ranglistás versenyzők programja után – időtől függően – összevont 

páros versenyszámot is lehet rendezni. 

 A verseny résztvevői: 

Azon versenyzők, akik a nevezési határidőig beneveznek és a nevezési díjat megfizették. 

Minden versenyző indulhat a saját és eggyel magasabb csoportban. 

 Nevezés: 

 Határidő: 2015. október 21. 

 Cím: a 2015. október 23-i felnőtt versenyre, szepikarcag@gmail.com 

          a 2015. október 25-i utánpótlás versenyre, szepikarcag@gmail.com 

 Kérjük erősorrend megadását 

 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:           1.200 Ft/fő      Páros:              600 Ft/fő 

 A játékosok a verseny megkezdése előtt 30 perccel kötelesek a versenybíróságnál jelentkezni és a 

nevezési díjat befizetni. 

 A versenyt 14  asztalon, (JOOLA, BUTTERFLY) JOOLA SUPER labdával bonyolítjuk le. 

 A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 

 Az egyes versenyszámok I-III. helyezettjei érem, a győztesek kerámia díjazásban részesülnek. 

 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: , 

 Sorsolás: 

2015. október 22. 16 óra a verseny helyszínén 

Nevezési díj:   (versenyszámonként) 

  Csornai Csaba 

  30/963-2828 

Karcag, 2015. október 1.                                                                  RENDEZŐSÉG 
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