VETERÁN KUPA
ÉVZÁRÓ VERSENY
! Határon túli versenyzők is indulhatnak !
A verseny időpontja: 2022. június 19 (vasárnap)
A verseny helye:



Újszeged, Déryné u.7 – FLORATOM

09.00 óra
Móricz Tornaterme

Nevezési díj: - 1.500 ft/fő
2-3 versenyszámban való indulás esetén 1000 ft/fő/versenyszám

VERSENYSZÁMOK
EGYÉNI KATEGÓRIÁK
 A-B döntős - VETERÁN KATEGÓRIA (50 éven felülieknek)
 A-B döntős - SZABADIDŐS KATEGÓRIA (1.500 pont alattiak+ Hobby játékosok)


A-B döntős - AMATŐR KATEGÓRIA (2.100 pont alattiak+Szabadidős+Hobby játékosok)

Menetrend: - NEVEZÉS A VERSENY KEZDETE ELŐTT 15 PERCCEL


08.00 - 08.45

Megérkezés, bemelegítés



08.45 – 09.00

NEVEZÉS



09.00 - 12.00

VETERÁN kategória (50 év felettiek)



12.00 –15.00

SZABADIDŐS egyéni kategória (1.500 pont alattiak+Hobby)



15.00 – 18.00

AMATŐR egyéni kategória (2.100 pont alatti+Szabadidős+Hobby)



Eredményhirdetés

A verseny lebonyolítása, feltételei:


A verseny Joola FLASH labdával - JOOLA, STIGA és TIBHAR verseny asztalokon bonyolódik. Saját labda
használata engedélyezett.

A-B DÖNTŐ ESETÉN


A benevezett játékosokat kizárólag 4 vagy 3 fős selejtező csoportokba sorsoljuk be, ahol
körmérkőzést játszanak egymással.



A csoportok 1-2. helyezettjei jutnak az „A”-DÖNTŐBE (főág).



A csoportok 3-4.helyezettjei jutnak a



Innen már a verseny egyenes kiesési rendszerben megy tovább a főtáblán és a vigaszágon.



Főtábla első körében – a csoportok 1.-2. míg a Vigasz ágon a 3.-4. helyezettek lesznek
összesorsolva.



A győzelem a versenyszámokban 3 nyert játszmáig tart.

„B”-DÖNTŐBE (vigaszág).

TUDNIVALÓK 1

 A játékosoknak a verseny alatt kötelező a maszk használata:- kivétel a mérkőzés alatt!
 A játékosoknak nem kötelező a védettségi igazolvány!
 A hozzátartozóknak kötelező a maszk, az oltási igazolás és a személyi igazolvány is – és
Ők csak az emeleten tartózkodhatnak!
TUDNIVALÓK 2

! A versenyszámokra előre nevezés a ponger.hu oldalon a VERSENYEK menüben már
lehetséges !

2020. szeptember 1-től a versenyrészvétel feltételei !


A ponger.hu–n való regisztráció !!!



Ha bármiben megakadnál, akkor az ugyfel@ponger.hu ügyfélszolgálat segít.



A pongerbe történő belépés után a Profil adatlapon a Játékos beállítás
(szabadidős-Igazolt) szükséges.



! Versenyeinkkel kapcsolatos automatikus kiértesítés érdekében - a profil



oldaladon (ADATLAP ) engedélyezd a hírlevél
felhívások)!

funkciót

(Verseny

A verseny megkezdése után érkezők nevezését nem tudjuk elfogadni !!!

TUDNIVALÓK 3

Veterán, Szabadidős és Amatőr kategóriájú versenyszámokban ezen túl már a
Szabadkai városi bajnokság A-B csoportjában játszó versenyzők - illetve más országok,

határon túli játékosai is elindulhatnak, a bevezetésre került ponger
ranglista miatt.

élő-pontos

1. Veterán kategória: - az 50 év feletti magyar és külföldi versenyzők indulhatnak!
2. Szabadidős kategória: – bárki, de olyan szabadidős és hobbyból pingpongozó
játékosok indulhatnak, akiknek a CSMASZ Élő-pontos ranglistáján 1.500-nál
kevesebb pontjuk van (https://ponger.hu/user).
3. Amatőr kategória: – olyan játékosok indulhatnak, akiknek a CSMASZ Élő-pontos
ranglistáján 2.100-nál kevesebb pontjuk van (https://ponger.hu/user).


A MAGASABB KATEGÓRIÁKBA TÖRTÉNŐ FELVERSENYZÉS MEGENGEDETT !



A SZERVEZŐ – ÚJ, ISMERETLEN TUDÁSÚ JÁTÉKOSOK INDULÁSAKOR, AZ ADOTT
VERSENYSZÁMBAN VALÓ INDULÁS-VÁLTOZTATÁS DÖNTÉSI JOGÁT FENNTARTJA !

TUDNIVALÓK 4

o Az egyéni döntők 1-3 helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
o A 3. helyért játszani kell !
o 8 fő indulólétszám alatti nevezés esetén csak „A” döntőt indítunk !


A bejárati ajtón belül és kívül szemeteskosár található.



Szemetet, széket, vizespalackot, ruhát, a végén mindenki pakolja el maga után !
o Az egyéb, a versenykiírásban külön nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ
versenyszabályai az irányadóak.
o Az öltözőkben hagyott, ill. a teremben elveszett értéktárgyakért a SZERVEZŐ
felelősséget nem vállal!
TUDNIVALÓK 5

o A versenyen egészségi állapotának megfelelően, mindenki saját felelősségére
vesz részt.
KÜLÖN KÉRÉS

o

A verseny ASZTALOK ki-be pakolásakor önkéntes segítéséget szeretnék kérni tőletek.

o Lehetőleg 2 személy szerelje az asztalt, hálót egyszerre.
Kovács János (30/212-57-26)

