
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

HEVES MEGYEI FELNŐTT TOP12 BAJNOKSÁG 2014 
 

 

1. A verseny célja: 

 A Heves megyei TOP12 bajnoki címek eldöntése 

 Versenylehetőség biztosítása 

 A sportkapcsolatok ápolása 

 A sportág népszerűsítése 

 

2. A verseny rendezője: Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 

3. A verseny támogatója: 

 Andornaktálya Önkormányzata 

 

4. Versenybíróság: 

 Tóth Krisztián versenybíró 

 Tóth Ádám versenybíró-helyettes 

 

5. A verseny helyszíne: 

Általános iskola tornaterme 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc utca 73.  

 

6. A verseny időpontja: 2014. október 25. (szombat) 9:00 

 

7. Résztvevők: 

A Heves Megyei Asztalitenisz Szövetsége elnöksége által a tavalyi eredményeik alapján 

kiválasztott és meghívott játékosok. 

A TOP 12 „A” kategóriába a bővített országos ranglistán megyénk 12 legelőkelőbb helyen  

szereplő játékosa kap meghívást, az előző időszaki egyéni versenyek eredményeinek figyelembe 

vételével.  

A TOP 12 „B” kategóriába 12 fő kap meghívást, akik a bővített országos ranglistán szereplő 

további játékosok, valamint a megyei I. osztályú csapatbajnokság legeredményesebb versenyzői. 

Az országos rendszerhez hasonlóan az elnökség további két utánpótláskorú játékost hív meg 

fejlődésük elősegítése érdekében a 12 induló mellett, így a „B” kategória teljes létszáma 14 fő. Az 

indulásra jogosult játékosok listája a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség honlapján 

(http://hmatsz.wordpress.com) is közzétételre kerül. 

 

8. Versenyszámok: 

 

 Férfi egyéni TOP 12 „A” 

 Férfi egyéni TOP 12 „B”  

http://hmatsz.wordpress.com/


9. Nevezés: 

A meghívott játékosok írásban, vagy szóban kötelesek visszaigazolni részvételi szándékukat. 

Negatív visszajelzés esetén tartalék játékosok meghívására kerül sor. 

 

10. Nevezési díj: 

A nevezési díj mindkét versenyszámban egységesen 1000 Ft/fő. 

 

11. Sorsolás: 

2013. október 23-án 20:00-kor. A sorsolást a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség honlapján 

(http://hmatsz.wordpress.com) lehet megtekinteni. 

 

12. Lebonyolítás: 

A versenyszámonkénti 12, illetve 14 induló két hat-, illetve hétfős csoportba kerül, ahol 

körmérkőzéseket játszik. A csoportok első és második helyezettjei elődöntőt játszanak, azok 

győztesei az első helyért, a vesztesek a bronzéremért küzdenek meg. Minden mérkőzés három 

nyert játszmáig tart, a bronzmérkőzést is le kell játszani. A verseny öt Joola versenyasztalon, Joola 

hálókészlettel és Joola versenylabdákkal kerül lebonyolításra. 

 

Kérjük, hogy a játékosok a bajnokság kezdetét megelőzően fél órával, 8:30-ig szíveskedjenek 

megjelenni a versenybíróság asztalánál. 

 

13. Díjazás: 

A győztesek serleg-, a dobogósok éremdíjazásban részesülnek. 

 

14. Egyéb információk: 

A játékosoknak vagy képviselőiknek a versenyszám kezdete előtt legalább 15 perccel 

jelentkezniük kell a versenybíróságnál, melynek elmaradása esetén a versenyző kizárásra 

kerülhet. 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. 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, 

valamint Tóth Krisztián a tothkrisztian.hmatzs@gmail.com címen. 

 

 

Andornaktálya, 2014. október 15. 

 

 

 Tóth Krisztián Tóth Ádám 

 versenybíró versenybíró-helyettes 
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