
 
 

VERSENYKIÍRÁS 

 
HEVES MEGYEI VETERÁN BAJNOKSÁG 2015 

 

1. A verseny célja: 

 A Heves megye veterán egyéni és páros bajnoki címek eldöntése 

 Versenylehetőség biztosítása veterán versenyzők részére 

 A sportkapcsolatok ápolása 

 A sportág népszerűsítése 
 
2. A verseny rendezői: 

 Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 Karácsondi SE Asztalitenisz Szakosztály 
 

3. A verseny támogatói: 

 Gönczy Pál Általános Iskola 
 

4. Versenybírók: 

 Tóth Ádám 

 Papp István 
 
5. A verseny helyszíne: 

Gönczy Pál Általános Iskola tornaterme 
3281 Karácsond, Szent István út 40. 

 

6. A bajnokság időpontja: 2015. június 6. (szombat) 9:00 
 

7. Résztvevők: 

 Heves megyei asztalitenisz szakosztályokban szereplő női és férfi játékosok 

 Állandó Heves megyei lakcímmel rendelkező amatőr női és férfi játékosok 
 

8. Versenyszámok: 

 Egyéni I. korcsoport (1966 és 1975 között született nők és férfiak) 

 Egyéni II. korcsoport (1956 és 1965 között született nők és férfiak) 

 Egyéni III. korcsoport (1955-ben vagy korábban született nők és férfiak) 

 Páros (1975-ben vagy korábban született nők és férfiak) 
 
A MOATSZ Szabálykönyv 4.1.2.2. pontja szerint: „Veterán versenyszámokat a 40. 
életévüket betöltöttek számára rendeznek a versenykiírásban meghatározott korcsoportok 
szerint. A bajnokságban az indulási jogosultságot a szerint kell megállapítani, hogy a 
bajnokság évében a játékos betölti-e az adott korcsoportnak megfelelő életkort.” 
 
Az egyes kategóriákat önállóan minimálisan 3 fővel rendezzük meg. Ennél kevesebb 
jelentkező esetén a versenyzők az egy kategóriával fiatalabbak között, míg a nők a velük 
azonos korcsoportú férfiak között jogosultak indulni. 
  



9. Nevezés: 

Nevezni 2015. június 5-én (péntek) 12:00 óráig lehet Tóth Ádámnál kizárólag írásban a 
születési dátum megadásával a hmatsz@gmail.com e-mail címen, vagy sms-ben a 0670-
3942178-es mobilszámon. 
A versenybíróság helyszínen történő nevezéseket csak korlátozott számban fogad el. 
 
10. Nevezési díj: 

A nevezési díj összege a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség tagjaként nyilvántartott 
egyesületek játékosainak 1000 Ft/fő, a többi indulónak 1300 Ft/fő. A nevezési díjat a 
helyszínen, a verseny megkezdése előtt kell befizetni. Azon Heves megyei szakosztályok, 
akik a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetségnek fizetnek tagdíjat, csak abban az esetben 
részesülnek kedvezményes nevezési díjban, ha a 2015. évi tagdíjat a versenyt megelőzően, 
vagy a nevezés során befizetik. 
 

11. Lebonyolítás: 

A páros versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik, míg az egyéni versenyszámokban 
a csoportmérkőzéseket követően alakul ki az egyenes kieséses főtábla mezőnye. Minden 
mérkőzés három nyert játszmáig tart, a harmadik helyezésért nem kell játszani. 
 

12. Játékrend: 

9:00 - páros 
10:30 - egyéni csoportmérkőzések 
13:00 - egyéni főtábla 
 
Az időpontok tájékoztató jellegűek, a résztvevők számától és a verseny alakulásától függően 
változhatnak. Kérjük, hogy minden résztvevő legkésőbb 8:45-ig jelentkezzen a 
versenybíróságnál és kérésre személyi okmánnyal igazolja születési adatait, lakhelyét. 
 
13. Díjazás: 

A győztesek serleg-, a dobogósok éremdíjazásban részesülnek. 
 
14. Egyéb információk: 

A játékosok a HMATSZ érvényben lévő ranglista-szabályzatának egyéni versenyekre 
vonatkozó fejezete alapján kapnak Heves megyei ranglistapontokat; minden induló 
automatikusan kap egy ranglistapontot. 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. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen, illetve az udvaron lehet. 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-es telefonszámon, illetve a 
hmatsz@gmail.com e-mail címen. 
 
 
 
 

Lipusz Péter s.k. 
a HMATSZ elnöke 

Tóth Ádám s.k. 
versenybíró 

 

 

Andornaktálya, 2015. 05. 28. 
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