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11.Veresegyházi, amatőr asztalitenisz verseny 
gyerekeknek, felnőtteknek 

Veresegyház Város Önkormányzata főtámogatásával a  

Galaxis Asztalitenisz Klub szervezésében. 

Helyszín: Mézesvölgyi Általános iskola tornatermében.(2112 Veresegyház, Mogyoródi u 5-7) 

Időpont: 2019. május 18. szombat, 8-21 óra között, 

NEVEZÉSI DÍJ NINCS! Nevezésed előzetesen küldd el e-mailben az  

istvan.letanoczki@wellcamino.hu címre. (Név, szül. dátum, lakhely). 2019.05.15-ig! 
 (Helyszínen korlátozottan elfogadunk nevezést, szigorúan 7.45 és 9.45, 12.45 és 14.45-ig!) 

A verseny célja: a sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása a veresegyházi és az amatőr 

sportoló lakosság számára. 

Ahonnan a nevezőket várjuk most a Galaxis-os tagok mellett: Veresegyház, Erdőkertes, Szada, Őrbottyán, Vácegres, 

Galgamácsa, Aszód, Vácduka, Vácrátót, Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Gödöllő, Isaszeg, Csömör városok. 

Kategória tervezet: akár 10 kategóriában! 

Gyermekek : 

  - 8.00. óra. 3 fiúkategória (7-12, 13-15, 16-18 év) 

   -10.00 óra. 2 leánykategória (7-12,13-18 év) 

  - gyermek páros (amennyiben az időbeosztás engedi) 

Felnőttek: 

  - 13.00. óra. női felnőtt amatőr 

  - 13.00. óra. hobbi férfi felnőtt (teljesen amatőr, nem játszik csapatban) 

  - 15.00. ó. amatőr férfi felnőtt (max. MOATSZ Pest megyei bajnokság „C”  

   ill. Bp. kerület II. és kerület I. bajnokság) 

  - Felnőtt összevont páros, az egyéni mérkőzések után (egyenes kieséses vagy csoportküzdelmekkel.) 

Gyerekek esetében főleg amatőrök jelentkezését várjuk, azaz akik MOATSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek és 

nem indultak ranglistaversenyen.   

Várunk/várjuk a családot szeretettel. 

Egyéb információ: A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben (csoportmérkőzések, majd egyenes kiesés) történik. 

A verseny 3 nyert játszmás mérkőzésekkel, 13  db asztalon  8 db Donic és 5 db Joola asztalon zajlik.  

A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ szabálykönyvében foglaltak az irányadók.  

Étkezni, inni csak a tornatermen kívül lehet. 

A szervező fenntartja a verseny lebonyolításában való változtatás jogát. 

A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt.  

(Szükséges: saját ütő, sportruházat, sportcipő). 

https://youtu.be/PpYhpuflYQo
https://youtu.be/Gsrkp1BF0pE
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