
                     

 
IX. ISK SZÉKELYUDVARHELY KUPA 

Nemzetközi Asztalitenisz Verseny 

 
A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub asztalitenisz szakosztálya szeretettel meghívja 

egyesületük sportolóit a harmadik alkalommal megrendezendő „IX. ISK 

SZÉKELYUDVARHELY KUPA” elnevezésű fiú nemzetközi utánpótlás asztalitenisz 

versenyre. 

 

1. A verseny célja: a sportág népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása utánpótlás 

korú gyerekek számára.  

 

2. A verseny szervezője: főszervező a Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub, 

társszervező a Hargita Megyei Asztalitenisz Szövetség, Székelyudvarhely 

Polgármesteri Hivatala 

 

3. A verseny helye és időpontja: Székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnok, 2019. 

augusztus 17-18. 
 

4. Versenyszámok:  

 

U16 fiú egyéni (2003.01.01 – 2004.12.31. között születettek) 

U14 fiú egyéni (2005.01.01 – 2006.12.31. között születettek) 

U12 fiú egyéni (2007.01.01 – 2008.12.31. között születettek) 

U10 fiú egyéni (2009.01.01 után születettek) 

 

5. A verseny programja: 

 

2019.08.17. szombat 

              - 10,00 – 14,00 selejtező csoportok mérkőzései 

            - 14,00 – 20,00 főtábla mérkőzések, vigaszági mérkőzések 

2019.08.18, vasárnap 

             - 09,00 – 12,00 negyeddöntő, elődöntő és döntő mérkőzések 

             - 12,30 – díjkiosztás 

 

 

 



6. A verseny lebonyolítása: 

- A versenyszámok csoportos körmérkőzéses selejtezővel kezdődnek, majd a 

főtáblán egyenes kieséses rendszerben zajlanak. 

- A selejtező csoportokból az első két helyezet jut a főtáblára, a selejtező 

csoportok többi helyezetjei a vigaszágon szerepelhetnek.  

- Minden egyes helyért helyosztó mérkőzéseket játszunk ( kivéve a 3-4), minél 

több játéklehetőséget biztosítva a résztvevőknek! 

- Minden játékos csak egy versenyszámban nevezhető. 

- A verseny 16 drb. Joola 2000S illetve Adidas PRO800 asztalon kerül 

lebonyolításra, Joola 40Flash*** labdákkal 

 

7. Nevezés: 

- Nevezési díj személyenként 5 euro (20 lei) 

- A nevezési díj a helyszínen számla ellenében fizetendő 

- Nevezési határidő: 2019. augusztus 12, 12 óra 

- Nevezéseket az ajtmhr@freemail.hu e-mail címre kell eljuttatni, a fent említett 

időpontig, a nevezési határidő után beérkezett nevezéseket nem vesszük 

figyelembe! 

- A nevezésben kérjük feltüntetni a játékosok vezetéknevét, nevét, születési 

dátumát valamint a kategóriát amelyikben részt vesz. 

 

8. Díjazás: 

- minden kategória 1-3 helyezettje érmet, kupát és oklevelet kap 

- a vigaszág győztesei is díjazásban részesülnek 

- a verseny győztesei a támogatók részéről ajándékcsomagokban részesülnek  

 

9. Egyéb tudnivalók:  

- szállás lehetőségek: iskolák bentlakásaiban, panziókban vagy szállodákban, 

igény szerint 

- étkezési lehetőségek kitűnő konyhájú székely éttermekben, barátságos árakon. 

- A szállás foglalással, étkezéssel vagy a versennyel kapcsolatos információkért 

bizalommal hívható György István főszervező, a 0040-740-154486-os 

telefonszámon, vagy e-mailben az ajtmhr@freemail.hu címen. 

 

 

 

 

 

 

Székelyudvarhely, 2019. május 16. 
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