
VERSENYKIÍRÁS

PRO SANITAS KUPA 2010

1. A verseny célja:

 Versenylehetőség biztosítása újonc korú játékosok számára
 A sportkapcsolatok ápolása
 A sportág népszerűsítése

2. A verseny rendezői:

 Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség
 HMÖ SE Eger
 Tranzit-Tüzép - ÁFÉSZ SC Eger

3. A verseny támogatói:

 Magyar Asztalitenisz Szövetség
 Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség
 Pro Sanitas ’95 Kft.
 Heves Megyei Sportszövetségek Egyesülete
 Eger Város Önkormányzata
 Egri Városi Sportiskola
 PPKO TV

4. Versenybíróság:

 Bencsik Zoltán versenybíró
 Petővári Attila versenybíró-helyettes
 Tóth Ádám versenybíró-helyettes

5. A verseny helyszíne:

Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok
3300 Eger, Stadion út 8.

6. A bajnokság időpontja:

 2010. június 26. (szombat) 9:00

7. Résztvevők:

Újonc korosztályú (1997. január 1-jén vagy később született) lányok és fiúk.

8. Versenyszámok:

 Újonc leány egyéni összevont korcsoport
 Újonc fiú egyéni összevont korcsoport

9. Nevezés:

Nevezni 2010. június 23-án (szerdán) éjfélig lehet a mellékelt  nevezési lap kitöltésével,  melyet a 3397 
Maklár,  Széchenyi  utca 22. címre, a 0636-557011-es faxszámra, vagy az apetovari@gmail.com e-mail 
címre kérünk eljuttatni. Nevezni lehet továbbá telefonon vagy sms-ben a 0630-546131-es mobilszámon. A 
versenybíróság későbbi és helyszíni nevezéseket nem fogad el.



10. Nevezési díj:

Nevezési díj nincs.

11. Sorsolás:

2010. június 24-én 20:00-kor. A sorsolás eredményét a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség honlapján 
(http://hmatsz.wordpress.com) lehet megtekinteni.

12. Lebonyolítás:

A  résztvevők  először  csoportmérkőzéseket  játszanak.  A  csoportok  első  két  helyezettjei  jutnak  fel  a 
főtáblára,  ahol  egyenes  kieséses  formában  folytatódik  a  küzdelem.  Minden  mérkőzés  három  nyert 
játszmáig  tart,  a  harmadik  helyezésért  nem kell  játszani.  A  verseny  16  Joola  versenyasztalon,  Joola 
hálókészlettel és DHS versenylabdákkal kerül lebonyolításra.

13. Játékrend:

 9:00 - csoportmérkőzések
 11:00 - főtábla

Megjegyzés: az időpontok tájékoztató jellegűek, a résztvevők számától és a verseny alakulásától függően 
változhatnak.

14. Díjazás:

A győztesek serleg-, a dobogósok sportfelszerelés- és éremdíjazásban részesülnek.

15. Egyéb információk:

A verseny megkezdése előtt minden játékos köteles igazolni életkorát a versenybíróságnál.

A játékosoknak, vagy képviselőiknek a versenyszám kezdete előtt legalább 15 perccel jelentkezniük kell a 
versenybírónál, melynek elmaradása esetén a versenyző kizárásra kerül.

Minden játékos köteles tiszta tornacipőt viselni, míg bent tartózkodik a teremben. Javasolt az asztalitenisz 
eseményeken megszokott öltözék (azaz: mez, rövidnadrág/szoknya, zokni és sportcipő) használata - az 
ettől  eltérő  öltözék  viselésének  engedélyezése  (megfelelő  indoklás  figyelembe  vételével)  versenybírói 
hatáskörbe tartozik. Fehér, illetve túlzottan világos színű mez viselete nem engedélyezett.

Az épületen belül (beleértve az öltözőket és a folyosót is) tilos a dohányzás.

A helyszínen büfé üzemel. 

Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

A jelen versenykiírásban nem szabályozott témakörökben a hazai és a nemzetközi asztalitenisz szövetség 
verseny- és játékszabályai érvényesek.

A versennyel kapcsolatos kérések, kérdések, észrevételek esetén Petővári Attila (telefon: 0630-5416131, 
e-mail: apetovari@gmail.com), illetve Tóth Ádám (telefon: 0670-3942178, e-mail: tadam@karolyrobert.hu) 
nyújt további tájékoztatást.

Bencsik Zoltán Petővári Attila

versenybíró a HMATSZ elnöke

Eger, 2010. május 7.


