
Kövendi János II. osztályú nyílt asztalitenisz emlékverseny 

 

1. A verseny célja: Megemlékezés Kövendi János asztaliteniszezőről. Versenylehetőség 

biztosítása az NBII és alacsonyabb kategóriákban játszó férfi és az NBI és 

alacsonyabb kategóriákban játszó női játékosok részére. 

 

2. A verseny rendezői: 

Bátonyterenye VASK  

Nógrád Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 

3. Versenybíróság: 

Elnöke: Bencsik Imre 

Helyettese: Varga Oszkár 

 

4. Verseny helye és ideje: 

2016. december 17. szombat 3078 Bátonyterenye, Jászai mari út 2. Kossuth Lajos 

Általános Iskola tornaterme 

 

5. Versenyszámok: 

10:00 páros egyenes kiesés 

12:00 felnőtt egyéni csoportkör utána egyéni főtábla 

 

Megjegyzés: a kezdési időpontok csak tájékoztató jellegűek 

 

6. Lebonyolítás: 

Az egyéni versenyszám körmérkőzéses csoportmérkőzésekkel kezdődik, majd 

kieséses rendszerrel folytatódik. A résztvevők létszámától függően 16 fő a főtáblára 

kerülhet kiemelésre (NBII-es osztályban játszó férfi játékosok és az NBI-es osztályban 

játszó női játékosok, valamint a tavalyi szezon ranglistája alapján az NBIII-as 

játékosok közül). 

A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak, 5 asztalon, Donic 40+ háromcsillagos 

labdákkal kerülnek lebonyolításra. 

 

7. Nevezés: 

Nevezési díj: 1.000 Ft személyenként . A páros 500 Ft személyenként.                     

A nevezési díjat a helyszínen számla ellenében kell befizetni. 

 

Nevezések beérkezésének határideje: december 14. szerda 24:00  

 

A nevezéseken kérjük feltüntetni, hogy milyen osztályban játszik. 

A nevezési határidő lejárta után nevezést nem áll módunkban elfogadni. 

 



 

Nevezési cím: Bencsik Imre 3060 Pásztó, Csohány Kálmán út 7. 

                        email: bencsik.imi@gmail.com  

                        fax: 32/462-099 

 

8. Díjazás: 

A verseny 1-3 helyezettjei érem díjazásban részesülnek. A verseny győztese elnyeri a 

Kövendi János vándorkupát. 

 

9. Sorsolás: 

A sorsolás helye Pásztó, Csohány K. út 7. 

Ideje: december 16. péntek 14 óra 

A sorsolás nyilvános. 

 

10. Egyéb: 

A játékosok a verseny megkezdése előtt 30 perccel érvényes versenyzői engedélyük  

bemutatásával és személyi adataikat igazoló okmányokkal jelentkezni tartoznak a 

versenybíróságnál. 

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműkért a rendezők nem vállalnak 

felelősséget. 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ aktuális szabályzata és 

elnökségi határozatai az irányadók. 

 

 

Bátonyterenye, 2016. december 1. 

 

Jóváhagyta: 

Gyürky Zoltán    Bullla Norbert 

  megyei elnök    BVASK elnök 

mailto:bencsik.imi@gmail.com

