
Versenykiírás 

I. Hatvan-kupa 

 
1. A verseny célja: 

 Versenylehetőség biztosítása felnőtt játékosok számára 

 A sportkapcsolatok ápolása 

 A sportág népszerűsítése 

 Hatvan város sporthagyományainak ápolása 

 

2. A verseny rendezője: 

 Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 Hatvan Város Önkormányzat 

 

3. A verseny támogatói: 

 Hatvan Város Önkormányzat 

 Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Hatvan 

 Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 Hatvani Asztalitenisz Sport Egyesület 

 Matalin János 

 A verseny fővédnöke Horváth Richárd polgármester 

 A verseny védnöke Tarsoly Imre Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 

4. Versenybíróság: 

 Petővári Attila versenybíró  

 dr. Tarsoly Dániel versenybíró-helyettes 

 Tóth Ádám versenybíró-helyettes 

 

5. A verseny helyszíne: 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola tornaterme 

3000 Hatvan, Szabadság út 13. 

 

6. A verseny időpontja: 2015. augusztus 29. (szombat) 9:30 

 

7. Résztvevők: Hazai és külföldi női és férfi játékosok 

 

8. Versenyszámok: 

 Összevont egyéni 

 Összevont páros 

 Amatőr és megyei férfi egyéni 

 

  



 

Az amatőr és megyei férfi egyéni kategóriában amatőr és megyei bajnokságokban szereplő 

játékosok indulhatnak, valamint azok, akik a 2014/2015. évi Nemzeti Bajnokságban legfeljebb négy 

alkalommal szerepeltek bajnoki mérkőzésen (több osztályban való szereplés esetén a részvételek 

száma összeadódik). Az összevont kategóriában nincs osztálybeli korlátozás. Az összevont egyéniben 

női játékosok is elindulhatnak. 

 

9. Nevezés: 

Nevezni 2015. augusztus 26. éjfélig lehet a mellékelt nevezési lapon. Nevezéseket kizárólag 

elektronikus formában fogadunk el a hmatsz@gmail.com vagy a danitarsoly@gmail.com e-mail 

címekre. A versenybíróság későbbi és helyszíni nevezéseket nem tud figyelembe venni. A 

létesítmény kapacitása miatt a versenybíróságnak maximum 60 játékos nevezését áll módjában 

elfogadnia. 

 

10.  Nevezési díj: 

 Egyéni 1000,- Ft/fő 

 Páros 1000,- Ft/pár (500 Ft/fő) 

 

11. Sorsolás: 2015. augusztus 27-én 20:00-kor. 

 

12. Lebonyolítás:  

Az egyéni versenyszámok körmérkőzéses csoportokkal kezdődnek, majd egyenes kieséses főtáblával 

folytatódnak. A páros versenyszám egyenes kieséses főtáblán zajlik. 

Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart, a harmadik helyezésért nem kell játszani.  

A verseny 8 db versenyasztalon, az összevont kategóriákban fehér színű XSF 40+ műanyag, az 

amatőr kategóriában fehér színű Joola celluloid versenylabdákkal kerül lebonyolításra. 

 

13. Játékrend: 

9:30 Összevont egyéni 

12:30 Összevont páros 

14:00 Amatőr és megyei férfi egyéni 

 

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

függően változhatnak, ezért kérünk mindenkit a pontos érkezésre. 

 

14.  Díjazás: 

Minden versenyszámban a győztesek serleg-, a dobogósok éremdíjazásban részesülnek. Az 

összevont egyéni kategória helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek. 

 

15. Egyéb információk: 

A játékosoknak vagy képviselőiknek a versenyszám kezdete előtt legalább 30 perccel jelentkezniük 

kell a versenybíróságnál, 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 
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- 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 verseny helyszínén büfé üzemel. A versennyel kapcsolatos kérések, 

kérdések, észrevételek esetén további tájékoztatás a 06/20-445-48-91-es telefonszámon (Tarsoly 

Dániel), illetve az hmatsz@gmail.com valamint a danitarsoly@gmail.com  e-mail címen. 

 

 

Hatvan, 2015. augusztus 1. 

 

 

 

Lipusz Péter s.k. 

A HMATSZ elnöke 

dr. Tarsoly Dániel s.k. 

HMATSZ elnökségi tag 
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