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1. A verseny célja: sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása, az asztalitenisz sport
népszerűsítése, lakosság és a szabadidősport-klubok sportolói részére játéklehetőség
biztosítása.
2. A verseny rendezője: XIX.
szakosztálya.
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3. A verseny védnöke: Gajda Péter polgármester
4. A verseny helyszíne: Gábor Áron Általános Iskola (XIX. ker. Nádasdy u. 98.)
Megközelíthető a XIX. ker. Határ útról induló 194, 199-es buszokkal, vagy Kőbánya Kispestről 68-as busszal. A tornaterem bejárata a Jókai utcából nyílik. Az akadálymentes
környezet biztosított!
5. A verseny résztvevői: A versenyen utánpótlás korú gyermekek, amatőr felnőttek és a
területi, budapesti bajnokságokban indulók vehetnek részt. Az utánpótlás versenyen a 30
ranglista pontnál kevesebbel rendelkezők indulhatnak. FIGYELEM! Ez a verseny, amatőr
verseny! A Bp. Bajnokságban szereplők csak a saját kategóriájukban vagy magasabb
kategóriában indulhatnak!
6 . A verseny ideje:

2017. március 19. vasárnap, 08.00 óra

Kategóriák:
I.
II.
III.
IV.
V.

Utánpótlás nyílt U11, U13, és S egyéni
Amatőr
órakor
Nyílt páros
Területi (Kerület, Megye B és Budapest II.)
Nyílt felnőtt **

Kezdés:
08:00 órakor
08:30
11:00 órakor
13:00 órakor
13.30 órakor

** alacsonyabb osztályban játszó csak akkor nevezhet a magasabb osztályú versenyre, ha már kiesett vagy
feladja további meccseit.

adószám: 19022644-1-43
számlaszám: 11719001-20220705
Fővárosi Bíróság nyilvántartási szám: 1911
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Figyelem: 1 játékos az adott versenynapon, maximum két kategóriában indulhat!
Kategóriákban 32 főnél több jelentkezés esetén fenntartjuk a jogot, hogy a táblára
jutásért selejtező csoportban kell játszani (a kiemeltek kivételével *).
7. Nevezés: Nevezni lehet előzetesen a 77horvathtamas@gmail.com e-mailen, vagy pedig
a helyszínen a versenyszám kezdete előtt 30 perccel. Nevezési díj: II. és IV. valamint az
V. kategóriában 1.000.-Ft/fő III. kategóriában 2000.-Ft/páros, I. kategóriában 500.-Ft/fő
díjat kell fizetni.
8. Lebonyolítás: Utánpótlás, amatőr, területi verseny kétvereséges kieséses rendszerben
kerülnek megrendezésre. Nyílt egyéni és páros versenyek a résztvevők számától függően
csoportokban, vagy kétvereséges kiesési rendszerben kerülnek megrendezésre.
9. Díjazás: a versenyszámok 1. helyezettjei kupa, 1-3. helyezettjei érem díjazásban
részesülnek. A IV. kategória 1-3. helyezettje tárgynyeremény díjazásban részesül.
10. Egyebek:
a) A versenyszámok 8 asztalon a rendezők által biztosított , 40+ mm-es ***-os verseny labdával
zajlanak;
b) Az előzetesen e-mailen illetve faxon nevezőknek is meg kell jelenniük a versenyszámuk
kezdete előtt 30 perccel;
c) Résztvevőknek a versenybizottság kérésére magukat és egyben játékjogosultságukat
személyi igazolványukkal igazolniuk kell;
d) Verseny helyszínén, az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget
nem vállal!
Étkezni csak az előtérben, a kijelölt helyen lehet, a teremben nem! A verseny ideje alatt Büfé
üzemel. A tornaterembe csak váltott tornacipőben lehet bemenni.
e) Minden itt nem érintett kérdésben a MOATSZ versenyszabályainak rendelkezései
érvényesek.
f) Verseny rendezői fenntartják maguknak a jogot a versenykiírás rendelkezéseinek
megváltoztatására!
g) Versenyzők a nevezésükkel a versenykiírás rendelkezéseit magukra nézve kötelezően
elfogadják!

* A kiemelés, a versenybizottság, döntése szerint történik.
Mindenkinek jó szórakozást és versenyzést kívánnak a rendezők:

Kerekes Balázs

Oláh László

elnök

szakosztályvezető

Budapest, 2017. február 17.

Bertók Zoltánné
humánszolgáltatási irodavezető-helyettes

