„ II.HÉVÍZ KUPA” BALI ZOLTÁN EMLÉKVERSENY
FÉRFI – NŐI VETERÁN ASZTALITENISZ RANGLISTAVERSENY
2021.augusztus 21-22.
1.

A verseny célja :
Sportkapcsolatok ápolása, a sportág népszerűsítése valamint játéklehetőség és ranglista pont
szerzés lehetőségének biztosítása a férfi és női veterán versenyzők részére.

2.

A verseny helye és ideje :
Hévíz, Illyés Gyula Általános Iskola tornaterme, Kossuth L. u. 2. (szombat-vasárnap)

3.

A verseny rendezője
Hévíz Sportkör Asztalitenisz Szakosztálya
Védnök: Papp Gábor polgármester
Versenybíróság : főbíró: Gulyás Vince

4.

5.

főbíró helyettes: Katona Csaba

Versenyszámok idő- és játékrendje :
augusztus 21. (szombat) 09.30
Férfi páros csoportmérkőzések (40-49, 50-59, 60-64, 65-69)
majd főtábla mérkőzései, páros eredményhirdetése, ezt követően az egyes csoportok ,
majd folyamatosan a főtábla mérkőzései
augusztus 22. (vasárnap) 09.30
Női páros , férfi 70-74 és 75+ páros csoportmérkőzések kezdete,
főtábla mérkőzései, párosok eredményhirdetése,
majd folyamatosan az egyéni versenyek
női 40-49, 50-59,60+ ,
férfi 70-74, 75-79 és 80+ csoportmérkőzései és a főtábla.
A versenyszámok befejezése után eredményhirdetés
A verseny lebonyolítási rendje :
- Női játékosok, akik az adott versenyévben a 60. életévüket betöltik vagy betöltötték,
indulhatnak a férfiak mezőnyében egyes és páros versenyszámban, de ebben az esetben a
naptári évben csak ott játszhatnak.
- Páros versenyszámban indulhatnak a férfi mezőny azonos kategóriájában vagy lentebb, ha a páros
másik tagja abban a kategóriában indul. A ranglista pontot a női versenyszámban kapják.
- Az egyes és páros versenyszám csoportos selejtező körmérkőzéses, majd kieséses főtábla
rendszerben kerül lebonyolításra, a csoportoknak az 1. és 2. helyezettjei jutnak a főtáblára.
- Az egyéni versenyekben minden versenyző csak abban a korosztályban indulhat, amelyhez 2021ben tartozik, párosokban a páros magasabb korosztályú tagja a fiatalabb korosztályban
versenyezhet.
- A verseny nyílt, melyen mindazon versenyzők elindulhatnak, akiket az egyesületük benevez és a
nevezési díjat befizetik, érvényes sportorvosi vagy orvosi igazolással rendelkeznek, a versenyzési
engedéllyel nem rendelkezők saját felelősségükre indulhatnak.

A versenyszámok megrendezéséhez minimum 4 fő nevezése szükséges, kevesebb induló esetén a
fiatalabb korosztályba kerül

6.

Nevezés, sorsolás :
A nevezések beérkezésének határideje: 2021.augusztus 18. ( szerda )
Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül lehet.
Akinek nincs érvényes versenyzési engedélye , nevezését (korosztály, versenyszám , páros
partner neve ) a név, születési idő és lakcím megadásával a gulvin46@gmail.com email címre
küldje el.
A nem online módon , vagy későn leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni.
Sorsolás: 2021.augusztus 20- (péntek) 16.00 órakor a helyszínen.
Nevezési díj:

egyes versenyszám 2000 Ft/fő , páros 1000 Ft/fő. ,

7.

Díjazás : A versenyszámok 1-3 helyezettjei érem , a győztesek serleg díjazásba részesülnek.

8.

Egyebek :
-

Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart.

-

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 versenyt 16 Joola asztalon, ÚJ Joola Flash plastic labdával bonyolítjuk le.

-

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért a rendezők nem vállalnak felelősséget.

-

-A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny-és játékszabályai az irányadók.

-

A verseny helyszínén büfé üzemel

Hévíz, 2021.augusztus 1.

Jóváhagyom :
Gulyás Vince
vet.biz. elnöke

Bali Zoltán
egy igazi sportember volt minden tekintetben.
Mindig nagy lelkesedéssel foglalkozott a gyerekekkel, és a kezdő felnőttekkel is.
Játék szeretetéről és odaadásáról mindenki példát vehet!
Zoli bácsi először Pacsán kezdte meg pályafutását még általános iskolás korában
és egészen a felsőoktatásig Pacsán játszott.
Felsőoktatás alatt a Pécsi Ércbányász Sportegyesületet erősítette.
Tanulmányai elvégzése után újra Pacsán játszott NB3-ban,
majd onnan került Hévízre.
Hévízen kezdte meg edzői karrierjét.
Több száz gyermeknek adott ütőt a kezébe és nevelt belőlük játékost és vált igazi példaképpé.
Hévíz után Vonyarcvashegyen is tevékenykedett
ahol szintén sok gyermek köszönheti neki asztalitenisz pályafutását.
Az utóbbi években újra Hévízen játszott a megyei csapatban
Forrás: http://www.hevizsport.hu/asztalitenisz

