Hallássérültek Asztalitenisz Országos Bajnoksága

Versenykiírás

A verseny célja:

A fogyatékos asztalitenisz sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség
biztosítása. Hallássérült országos bajnoki címek és helyezések eldöntése. A
verseny integrált. A hallássérültek mellett indulhatnak mozgáskorlátozottak,
szervátültetettek és enyhén értelmi fogyatékos sportolók is.

A verseny rendezője:

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége

A verseny helye:

Ormai László Asztalitenisz Csarnok
Budapest, II., Marcibányi tér 13.

A verseny ideje:

2019. október 26. (szombat) 10.00 óra

Nevezési határidő:

2019. október 21.

Főbíró:
Főbíró-helyettes:

Bencsik Imre
Dr. Kaiser János

Kategóriák:

A verseny a következő kategóriákban kerül díjazásra: összetett férfi és női
álló és ülő egyéni, páros, vegyes páros. Hallássérült férfi és női egyéni, páros,
vegyes páros.
A versenyszámok egyéniben minimum 4 fő illetve a páros számokban
minimum 4 pár nevezése esetén kerülnek megrendezésre

Díjazás:

Minden versenyszám 1. helyezettjei kupát, 2-3 helyezettei éremdíjazásban
részesülnek.

Nevezési díj:

egyéni: 2.000,-Ft/fő
páros: 1.000,-Ft/fő
A nevezési díj minden benevezett versenyző után a helyszínen, számla
ellenében fizetendő. A benevezett, de el nem indultak nevezési díját is ki
kell fizetni.

Egyéb információk:

A versenyzők a verseny megkezdése előtt fél órával a Versenybíróságnál
kötelesek jelentkezni a mozgáskorlátozottak és szervátültetettek MOATSZ
versenyzési engedélyükkel, az enyhén értelmi fogyatékosok MSOSZ
versenyengedélyükkel. Hallássérültek esetében az indulás feltétele:

- amennyiben mind a két fülre 40 db-nél nagyobb a károsodás, 1 évnél
nem régebbi hivatalos dokumentummal a helyszínen tudja hitelt érdemlően
igazolni, valamint orvosi engedéllyel rendelkezik, az MHSSZ szakágvezető
egyedi engedélyével
- az MHSSZ válogatott keret tagjai (ICSD nemzetközi versenyzési engedélylyel és a MOATSZ engedéllyel rendelkeznek
A verseny a nemzetközi (ITTF) és a hazai (MOATSZ) versenyszabályzata
szerint kerül megrendezésre.
Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart.
A versenyszámokat folyamatosan bonyolítjuk le a döntőkkel együtt, a
harmadik helyért nem kell játszani.
A verseny 8 db JOOLA asztalon és JOOLA FLASH labdákkal kerül
megrendezésre.
A nevezéseket kizárólag bencsik.imi@gmail.com e-mailcímre lehet elküldeni.
Érvényes sportorvosi igazolással nem rendelkezők csak saját felelősségükre
vehetnek részt a versenyen!
Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

Budapest, 2019. szeptember 29.

Kátainé Váradi Gyöngyi
MHSSZ szöv. kapitány

Bencsik Imre
főbíró

