
2015 évi Pest megyei „DC” csapat Utánpótlás Kupa, Cegléd 

A verseny célja: a sportág és a „DC” rendszerű csapatverseny népszerűsítése, sportolási és 

versenyzési lehetőség biztosítása az újonc, serdülő és ifjúsági korú sportolók számára, 

igényfelmérés a későbbiekben kialakítandó utánpótlás csapatbajnokságra. 

Rendező: Szuperinfó-CVSE Asztalitenisz Szakosztály és a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség. 

Versenybíróság Elnöke: Gergye Zoltán (tel: 06/30-550-1173) Helyettese: Schmidt Zsuzsanna 

 Időpont: 2015.április 26. (vasárnap) 9:30  

Helyszín: CVSE Sportcsarnok, Cegléd, Damjanich 

u.3.  

 A „DC” fiú csapatverseny kategóriái:  

Ifjúsági kategória (1997.01.01. után született 

gyermekek): 16:00  

Serdülő kategória (2000.01.01. után született 

gyermekek): 13:00 

 Újonc kategória (2002.01.01. után született gyermekek): 9:30  

Nevezés: írásban (e-mail) április 25-ig a gergyez74@gmail.com e-mail címen a résztvevő, a 

kategória és az egyesület nevének megadásával vagy telefonon. Kérjük fokozottan figyeljenek 

a nevezési határidő betartására, mert a helyszínen nincs mód a változtatásra! 

A csapatoknak nevezni maximum kettő kategóriában lehet: az adott, és az eggyel felette lévő 

korcsoportban. Az egyesületek fiú, lány illetve vegyes (lány/fiú) csapatot is indíthatnak a fiúk 

közt. Egy csapatban maximum három versenyző szerepelhet, a cserét a beírásnál közölni kell. 

Csak azonos (klub, egyesületi) színekben induló csapatok versenyezhetnek.  

Nevezési díj: 800 Ft/”DC„ csapat melynek rendezése a helyszínen történik. A verseny 

lebonyolítása vegyes rendszerben (csoportmérkőzések, majd egyenes kiesés) történik. A torna 

3 nyert játszmás mérkőzésekkel, 10 db Joola versenyasztalon, +40 mm-es plasztik Joola (új) 

labdával zajlik. A „DC” csapatmérkőzések 3 győztes mérkőzésig tartanak. A két egyéni után a 

páros, és ha szükséges a másik két egyéni következik. 

Díjazás: A kategóriák győztesei kupa, a többi helyezett érem, illetve oklevéldíjazásban részesül. 

A csapatverseny győztesei lehetőséget nyernek a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség által 

szervezett nyári edzőtáborban történő részvételre. 

Egyéb, a versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ szabálykönyvében foglaltak az 

irányadók. A teremben váltócipő használata kötelező. A szervezők fenntartják a verseny 

lebonyolításában való változtatás jogát! /A később kezdődő versenyszámok kezdési időpontja a 

résztvevők létszáma miatt változhat/ A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, a 

mérkőzéseken történő sérülésekért, esetleges anyagi károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak.  

Minden résztvevő számára sportszerű, jó versenyzést kíván a Pest 

Megyei Asztalitenisz Szövetség és a Szuperinfó - CVSE Asztalitenisz 

szakosztály! 


