DÓRA „MAJOR” KUPA
ÚJONC, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, AMATŐR ÉS IGAZOLT
ORSZÁGOS, NYÍLT EGYÉNI ÉS PÁROS ASZTALITENISZ VERSENY

1. A verseny célja:
➢ Versenyzési lehetőséget biztosítása minden korosztály részére, nemtől és kortól
függetlenül, valamint a sportbaráti és emberi kapcsolatok ápolása és nem utolsó sorban
mozgás lehetőség a sportolni vágyók részére. A sportág népszerűsítése.
2. A verseny helye és ideje:
➢ 2019. június 16. Vasárnap, Karcag, Városi Sportcsarnok (5300 Karcag, József A. u. 1.)
3. A verseny rendezője:
➢ Püspökládányi Asztalitenisz Sport Egyesület és a Kováts DSE, Karcag
4. Versenybíróság:
➢ Főbíró: Szepesi Tibor
➢ Titkár: Kovács Sándor
5. Versenyszámok időrendje:
9.30 serdülő fiú és leány egyes, amatőr egyéni (ffi – női összevont)
10.30 újonc fiú és leány egyes
11.30 ifjúsági fiú és leány páros
13.00 nyílt összevont páros
14.30 nyílt férfi egyéni

6. A verseny lebonyolítási rendje:
➢ Az egyéni és páros versenyek a nevezési számtól függően csoportos selejtező
körmérkőzés követően, kieséses főtábla rendszerben kerülnek lebonyolításra az új
szabályoknak megfelelően.
➢ A verseny nyílt, melyen mindazon versenyzők elindulhatnak, akiket az egyesületük
benevez vagy egyénileg nevezésüket elküldik és a nevezési díjat befizetik.
➢ A versenyen külföldi versenyzők is indulhatnak.
➢ A versenyszámok megrendezéséhez minimum 5 fő nevezése szükséges.

➢ Korosztályok:
ifjúsági
serdülő
újonc

2001.01.01- én vagy azután születettek
2004.01.01- én vagy azután születettek
2006.01.01- én vagy azután születettek

7. Nevezés, sorsolás:
➢ A nevezéseket a következő címére kell megküldeni kizárólag elektronikus formában:
sahib@externet.hu
➢ A nevezések beérkezésének határideje: 2019. június 12. 24.00
➢ A nevezéseket a kiemelések miatt erősorrendben kell megadni!
➢ Nevezési díj: újonc, serdülő, ifjúsági korosztály 1200.- Ft. (maximum 2 egyéni versenyszám),
amatőr és nyílt egyéni 1500.- Ft személy és versenyszámonként. Páros verseny 750 Ft/fő
értendő, befizetése számla ellenében készpénzben történik.
➢ Sorsolás: 2019. június 14.-én 18.00 órakor a verseny helyszínén.
8. Díjazás:
➢ A versenyszámok 1-3 helyezettjei díjazásban részesülnek.
9. Egyebek:
➢ Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart.
➢ A versenyszámokat folyamatosan bonyolítjuk le a döntőkkel együtt, a harmadik
helyért nem kell játszani.
➢ A páros számokra X-el nevezetteket a versenybíróság válogatás nélkül állítja össze,
a versenyen jelenlevő párok összetételén nem módosít.
➢ A játékosok első versenyszámuk megkezdése előtt 30 perccel személyi adataikat
igazoló okmánnyal jelentkezni tartoznak a versenybíróságnál.
➢ A versenyt 16 vegyes asztalon, fehér Joola *** labdával bonyolítjuk le.
➢ A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny-és játékszabályai
az irányadók.
➢ Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért a rendezők nem vállalnak
felelősséget. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
➢ Büfé folyamatosan üzemel.
➢ Egyéb információ:
Kovács Sándor, 70/365-2296
Szolnok, 2019. május 28.

PASZE

Kováts DSE
Karcag

