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11. „KPSE Kupa” 
2015. június 13-adikán, szombaton megrendezzük a 11. „KPSE Kupa” asztalitenisz versenyeit. 

 A verseny rendezője: Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség, és a King-Pong Sportegyesület   

 A verseny helye:  1. sz. Általános Iskola nagy tornaterme. Százhalombatta, Damjanich u. 24. 

 A verseny célja:    Játéklehetőség biztosítása a megyei szintű játékosoknak és az asztaliteniszt 

szerető amatőröknek. 

 A verseny kezdete: 2015. 06.13. 0900 (amatőr) és 1000 (aktív versenyzők) 

 Nevezni lehet amatőröknek a helyszínen a versenyszám kezdete előtt 30 percig, a versenyzőknek 

2015.06.11-én 2400-ig e-mailben a devaygy@freemail.hu címen. ( A versenyzőktől a helyszínen 

nevezést nem fogadunk el.) A nevezett versenyzők is kötelesek a verseny megkezdése előtt a 

versenybíróságnál  jelentkezni. 

 Nevezési díj: 18. évüket be nem töltött nevezőknek 400,-Ft/fő/versenyszám                                                  

18. évüket betöltött nevezőknek és párosoknak  700,-Ft/ versenyszám 

 A verseny résztvevői lehetnek: 

- aktív versenyző kategóriában: minden Pest megyei és budapesti lakos, aki 2009. január 1.  után nem 

szerepelt a nemzeti bajnokság egyik osztályában sem; (A kerületi, városi és megyei bajnokságok 

résztvevői a versenyből nincsenek kizárva.), a KPSE meghívottai, valamint az amatőr nevezők. 

- amatőr kategóriában azok a Pest megyei és budapesti lakosok, akik 2009. január 1. óta nem 

játszottak semmilyen csapatbajnokság egyetlen mérkőzésén sem. 

 A versenyt férfi és nő összevonással, összevont korcsoportban bonyolítjuk le.  

 Az aktív versenyzők nemenkénti elkülönítés nélkül összevont ifjúsági és felnőtt versenyen 

indulhatnak. Mindenki legfeljebb két versenyszámba nevezhet. 

 Csak az a versenyszám kerül megrendezésre, amelyikre legalább 4 nevezés érkezik. 

 Az első fordulóban csoport körmérkőzések lesznek A résztvevők számától és arányától függően 3, 

vagy 4 (esetleg 5) fős csoportok lesznek kialakítva. A csoportokból 2-2 versenyző jut a főtáblára. 

Minden kategóriában 3 nyert játszmáig tart a mérkőzés. A 3. helyért le kell játszani a mérkőzést. 

 A versenyt 8 Joola 2000 asztalon, ***DHS labdákkal rendezzük. 

 Díjazások: Az első helyezettek: Kupa+érem +emléklap. Második és harmadik helyezettek: 

Érem+emléklap 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. (Sportorvosi engedélyt nem vizsgálunk.) Az őrizetlenül 

hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. 

Százhalombatta, 2015. június 1. 

 Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség            King-Pong SE 
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11. KPSE Kupa 

EREDMÉNYEK 
 

Versenyző kategória 

I. Kaszás László ESMTK 

II. Bali Péter ESMTK 

III. Zsigmond Csaba Tollszár KSE 

 

Amatőr kategória 

I. Geier Ferenc KPSE 

II. Hónig Róbert KPSE 

III. G. Szabó Pál Százhalombatta 

 

Százhalombatta, 2015. június 13. 

 


