Közép-Magyarországi Régiós Újonc és Serdülő Asztalitenisz Bajnokság – 2020
1. A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a régió újonc korosztályos versenyzői számára, valamint
országos ranglista pontok szerzése az igazolt U11,U13,S15-ös korcsoportban versenyzőknek.
2. A verseny helye és ideje:

Ceglédi VSE Asztalitenisz Terem (Cegléd, Damjanich u.3.)

2020. szeptember 12. (szombat)
3. A verseny rendezője: MOATSZ Közép-Magyarországi régiója, Ponger.hu és a Szuperinfó-CVSE
Asztalitenisz Szakosztálya
4. Versenybíróság:

Főbíró: Szanka Csaba Főbíró helyettes: Gergye Zoltán

5. A verseny résztvevői: Kizárólag a Közép-Magyarországi Régió (Pest megye) sportegyesületeiben teljes
körű, vagy egyéni versenyzési engedéllyel rendelkező újonc versenyzők, akiknek a nevezése időben beérkezik, és
a nevezési díjat befizetik.
6. Versenyszámok, időrend:
10:00 U11,leány és fiú egyéni (2009-ban, vagy később születettek)
nem korábban mint 12:00 U13 leány és fiú egyes (2007-ban vagy később születettek)
nem korábban mint 14:30 S15 leány és fiú egyes (2005-ben vagy később születettek)
7. A verseny lebonyolítása: Az egyéni versenyszámok csoportos, vagy csoportos selejtező – kieséses főtábla
rendszerben kerülnek lebonyolításra. Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart. A harmadik helyért nem kell
játszani. Az egyes versenyszámok kezdése, a nevezők létszámától függően alakul, a megadott időrend
szerint.
8. Nevezés, sorsolás:
A nevezéseket Gergye Zoltán részére, e-mail-ben kell megküldeni. E-mail: gergyez74@gmail.com
Nevezések beérkezésének határideje: 2020. szeptember 10. (csütörtök)
A később érkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. A helyszínen nevezést nem fogadunk el.
Nevezési díj: Újonc:1200 Ft/fő/versenyszám, Serdülő:1500 Ft/fő
Sorsolás: 2020. szeptember 11. (péntek)
9. Díjazás: A versenyszámok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
10. Egyéb: - A verseny 6-8 db JOOLA asztalon, JOOLA Flash versenylabdákkal kerül megrendezésre,
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny és játékszabályai az irányadók.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a COVID helyzet miatt – az asztalitenisz csarnok kisebb befogadóképességéből
adódóan –lehetőség szerint csak az aktuális mérkőzések résztvevői és kisérői (edzők vagy szülők)
tartózkodjanak a csarnokban.Kéz fertőtlenítésről a bejáratnál gondoskodunk.
Cegléd, 2020. augusztus 31.
Gergye Zoltán
Közép-Magyarországi Régióvezető

