
 
VERSENYKIÍRÁS 

DR. RUTTKAY VILMOS EMLÉKVERSENY 
ÚJONC ÉS SERDÜLŐ KORÚ JÁTÉKOSOK RÉSZÉRE 

 
1. A verseny célja: 

• Megemlékezés dr. Ruttkay Vilmosról 
• Versenylehetőség biztosítása utánpótlás korú asztaliteniszezők számára 
• A sportkapcsolatok ápolása 
• A sportág népszerűsítése 

 

2. A verseny rendezői: 
Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 
Egri ÁFÉSZ SC asztalitenisz szakosztály 
 

3. A verseny támogatói: 
Eger Városi Sportiskola 
Visontai Asztalitenisz Sportegyesület 
 

4. Versenybíróság: 
Versenybíró: Tóth Ádám 
Helyettes: Dr. Herczeg Béla 
 

5. A verseny helyszíne: 
Dr. Ruttkay Vilmos Asztalitenisz Játékcsarnok 
3300 Eger, Kistályai út 5/A. 
 

6. A verseny időpontja: 2014. november 9. (vasárnap) 9:30 
 

7. Versenyszámok: 
• Újonc leány és fiú egyéni (2001.01.01-jén és utána születettek) 
• Serdülő leány és fiú egyéni (1999.01.01-jén és utána születettek) 
• Összevont páros (1999.01.01-én és utána született leányok és fiúk) 

 
Az újonc korúak a serdülő korcsoportban is elindulhatnak. 
 
8. Játékrend: 
9:30: Újonc leány és fiú egyéni  
10:30 Összevont páros 
11:30: Serdülő leány és fiú egyéni 
 
Megjegyzés: Az időpontok tájékoztató jellegűek, a résztvevők számától és a 
verseny alakulásától függően változhatnak.  



9. Nevezés: 
Nevezni 2014. november 7-én (péntek) éjfélig lehet Tóth Ádámnál a mellékelt 
nevezési lap kitöltésével, amelyet a 3281 Karácsond, Vasút u. 12. címre vagy a 
hmatsz@gmail.com e-mail címre kérünk eljuttatni. Nevezni lehet továbbá 
telefonon, vagy sms-ben a 0670-3942178-as mobilszámon. A versenybíróság a 
későbbi, illetve a helyszínen történő nevezéseket korlátozott számban fogadja el és 
nem veszi figyelembe a kiemeléseknél. 
 
10. Nevezési díj: 
A nevezési díj egyéni versenyszámokban a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 
tagjaként nyilvántartott egyesületek játékosainak 500 Ft, más szakosztályok 
játékosainak 700 Ft, páros versenyszámban 300 Ft, más szakosztályok játékosainak 
400 Ft. Az összegek versenyzőként és versenyszámonként értendők. 
 
11. Lebonyolítás: 
Az egyéni versenyszámok körmérkőzéses csoportokkal kezdődnek, majd egyenes 
kieséses főtáblával folytatódnak. A páros versenyszám egyenes kieséses rendszerű. 
A verseny 6 Joola asztalon, Joola hálókészlettel és „régi” (celluloid) Joola 
versenylabdákkal kerül megrendezésre, minden mérkőzés három nyert játszmáig 
tart. 
 
12. Díjazás: 
A győztesek serleg-, a dobogósok éremdíjazásban részesülnek. 
 
13. Egyéb információk: 
A játékosoknak, vagy képviselőiknek a versenyszám kezdete előtt legalább 15 
perccel jelentkezniük kell a versenybíróságnál és hitelt érdemlően igazolniuk kell 
életkorukat, amelynek elmaradása esetén a versenyző kizárásra kerül. Minden 
játékos köteles tiszta tornacipőt viselni, míg bent tartózkodik a teremben. Javasolt 
az asztalitenisz eseményeken megszokott öltözék (azaz: sötét (de legalább 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 
kapcsolatban Tóth Ádámtól kérhetnek további felvilágosítást a 
hmatsz@gmail.com e-mail címen. 
 
 
Andornaktálya, 2014. 10. 28. 
 

 
Tóth Ádám s.k. 
versenybíró 

a HMATSZ főtitkára 

Dr. Herczeg Béla s.k. 
versenybíró h. 

 


