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1. A verseny célja: 

• A „Heves megye bajnoka” címek eldöntése 
• Versenylehetőség biztosítása újonc, serdülő és ifjúsági versenyzők számára 
• Ranglistapont szerzési lehetőség biztosítása 
• A sportkapcsolatok ápolása 
• A sportág népszerűsítése 

 
2. A verseny rendezői: 

Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 
Pegazus Informatika Andornaktálya SE 

 
3. A verseny támogatói: 

Községi Önkormányzat Andornaktálya 
 
4. Versenybírók: 

Dr. Herczeg Béla 
Lipusz Péter 

 
5. A verseny helyszíne: 

Hunyadi M. Ált. Isk. Andornaktályai Tagiskolája 
(3399 Andornaktálya, II. Rákóczi F. út 76.) 
 
6. A bajnokság időpontja: 

2014. március 30. (vasárnap) 11 óra 
 
7. Résztvevők: 

Újonc korosztályú (2001. január 1-jén, vagy később született) lányok és fiúk 
Serdülő korosztályú (1999. január 1. és 2000. december 31. között született) lányok és fiúk  
Ifjúsági korosztályú (1996. január 1. és 1998. december 31. között született) lányok és fiúk 
 
Indulásra jogosult minden utánpótláskorú játékos, aki Heves megyei szakosztály tagja. 
 
8. Versenyszámok: 

• Újonc leány és fiú egyéni 
• Serdülő leány és fiú egyéni 
• Ifjúsági leány és fiú egyéni 

 
Az alacsonyabb korosztályú versenyzők a magasabb korcsoportokban is elindulhatnak (az 
újoncok a serdülők és az ifjúságiak, míg a serdülők az ifjúságiak között). Egy játékos legfeljebb 
két korosztályban állhat asztalhoz. 



9. Nevezés: 

Nevezni 2014. március 29. (szombat) 12 óráig lehet a mellékelt nevezési lap kitöltésével, 
amelyet a 3281 Karácsond Vasút út 12. címre vagy a hmatsz@gmail.com e-mail címre kérünk 
eljuttatni. Nevezni lehet továbbá telefonon, vagy sms-ben a 0670-394-2178-0s mobilszámon. 
A versenybíróság a későbbi, illetve a helyszínen történő nevezéseket csak korlátozott 
számban fogadja el, amelyeket nem vesz figyelembe a kiemelés meghatározásánál. 
 
10. Nevezési díj: 

A nevezési díj az éves tagdíjat a MOATSZ-hoz fizető egyesületeknek (NB-s bajnokságokban 
csapatot indító egyesületek), valamint a tagdíjat legkésőbb a verseny kezdetéig (akár a 
helyszínen) befizetendő Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség tagoknak (megyei 
csapatbajnokságban csapatot szerepeltető szakosztályok) 600Ft, a versenyig a tagdíjat nem 
befizetők számára 800Ft. 
 
11. Lebonyolítás: 

A résztvevők létszámától függően csoportmérkőzésekkel, majd egyenes kieséses főtáblával 
kerülnek lebonyolításra a versenyszámok. Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart, a 
harmadik helyezésért nem kell játszani. 
 
12. Játékrend: 

1. újonc leány és fiú egyéni 
2. serdülő leány és fiú egyéni 
3. ifjúsági leány és fiú egyéni  

 
Létszámtól függően az újonccal párhuzamosan kerül sor az ifjúsági versenyszámokra, ezért 
kérjük, hogy minden résztvevő legkésőbb 10:30-ig jelentkezzen a versenybíróságnál. 
 
13. Díjazás: 

A győztesek és a dobogósok éremdíjazásban részesülnek. 
 
14. Egyéb információk: 

Minden játékos köteles tiszta váltócipőt viselni, míg bent tartózkodik a teremben. Javasolt az 
asztalitenisz eseményeken megszokott öltözék (azaz: sötét színű /nem fehér/ mez, 
rövidnadrág/szoknya, zokni és sportcipő) használata – az ettől eltérő öltözék viselésének 
engedélyezése (megfelelő indoklás figyelembe vételével) versenybírói hatáskörbe tartozik. 
 
Az épületen belül (beleértve az öltözőket és a folyosót is) tilos a dohányzás. 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 Tóth Ádám nyújt további 
tájékoztatást a 0670-3942178-as telefonszámon, illetve az hmatsz@gmail.com e-mail címen. 
 
 
 

Lipusz Péter Tóth Ádám 
a HMATSZ elnöke a HMATSZ főtitkára 

 
 
Andornaktálya, 2014. március 22. 


