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VERSENYKIÍRÁS 
 

VII. HMATSZ KUPA 
 

FÜZESABONY, 2018. AUGUSZTUS 25-26. 
 

 

 

1. A verseny célja: 

̵ Versenylehetőség biztosítása felnőtt és utánpótlás játékosok számára 
̵ A sportkapcsolatok ápolása 
̵ A sportág népszerűsítése 

 
2. A verseny rendezője: 

̵ Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 
̵ Füzesabonyi Sport Club 

 
3. A verseny támogatói:  

̵ Andornaktálya SE asztalitenisz szakosztály 
̵ Füzesabony Város Önkormányzata 
̵ Füzesabonyi SC asztalitenisz szakosztály 
̵ Magyar Asztalitenisz Szövetség 
̵ Pápai Beton Kft. 
̵ Pető 33 Kft. 
̵ TFS Biztonságtechnikai Kft. 

 
4. Versenybíróság: 

̵ Petővári Attila versenybíró 
̵ Lipusz Péter versenybíró-helyettes 
̵ Tóth Ádám versenybíró-helyettes  

 
5. A verseny helyszíne: 

Füzesabony Városi Sportcsarnok 
3390 Füzesabony, Szabadság utca 33. 

 
6. A verseny időpontja: 

̵ Felnőtt: 2018. augusztus 25. (szombat) 10:00 
̵ Utánpótlás: 2018. augusztus 26. (vasárnap) 10:00 

 
7. Résztvevők: 

A verseny nyílt (versenyzési engedély és sportorvosi igazolás bemutatása nem szükséges). 
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8. Versenyszámok: 
 

Szombat: 

̵ Női egyes 
̵ Amatőr férfi egyes 
̵ NB II / NB III férfi egyes 
̵ Összevont felnőtt egyes 
̵ Felnőtt páros 

 
Vasárnap: 

̵ Újonc leány és fiú egyes 
̵ Serdülő leány és fiú egyes 
̵ Ifjúsági leány és fiú egyes 
̵ Összevont leány és fiú páros 

 
Az amatőr férfi egyes versenyszámban azok a férfi játékosok indulhatnak, akik a 2017/2018. 
évi Nemzeti Bajnokságban legfeljebb négy alkalommal szerepeltek (több osztályban való 
szereplés esetén a részvételek száma összeadódik). 
A férfi egyes NB II / NB III versenyszámban azok a férfi játékosok indulhatnak, akik a 
2017/2018. Extra Ligában, illetve a Nemzeti Bajnokság I. osztályában legfeljebb négy 
alkalommal szerepeltek (több osztályban való szereplés esetén a részvételek száma 
összeadódik). 
Az összevont felnőtt egyes versenyszámban női játékosok is elindulhatnak, amennyiben részt 
vesznek a női egyes versenyszámban. 
A felnőtt versenyen a férfi játékosok maximum két egyes versenyszámban indulhatnak. 
 
Az újonc egyes versenyszámban a 2005. január 1-jén és utána született, a serdülő egyes 
versenyszámban a 2003. január 1-jén és utána született, míg az ifjúsági egyes és összevont 
utánpótlás páros versenyszámban a 2000. január 1-jén és utána született játékosok 
indulhatnak. 
Az utánpótlás versenyen a játékosok maximum két egyes versenyszámban indulhatnak. 

 
9. Nevezés: 

Nevezni 2018. augusztus 22-én éjfélig lehet a mellékelt nevezési lapon. Nevezéseket kizárólag 
elektronikus formában fogadunk el a nevezes@hmatsz.hu e-mail címen, a mellékelt nevezési 
lap kitöltésével. A versenybíróság későbbi és helyszíni nevezéseket nem tud figyelembe venni. 
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelentkezések számának és a létesítmény 
kapacitásának figyelembe vételével korábban lezárják a nevezést – erről a Heves Megyei 
Szövetség honlapján és Facebook oldalán tájékoztatják az érdeklődőket. 

 

10. Nevezési díj: 

A nevezési díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 

 
ELŐNEVEZÉSI IDŐSZAK 
(2018. augusztus 12-ig) 

NEVEZÉSI IDŐSZAK 
(2018 aug. 13. – aug. 22. között) 

Felnőtt egyes 1.000 Ft / fő / versenyszám 1.200 Ft / fő / versenyszám 

Felnőtt páros 500 Ft / fő 750 Ft / fő 
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ELŐNEVEZÉSI IDŐSZAK 
(2018. augusztus 12-ig) 

NEVEZÉSI IDŐSZAK 
(2018 aug. 13. – aug. 22. között) 

Utánpótlás leány / fiú egyes 500 Ft / fő / versenyszám 700 Ft / fő / versenyszám 

Leány / fiú páros 250 Ft / fő 350 Ft / fő 

 
 
11. Sorsolás: 

2018. augusztus 23-án 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 16 db versenyasztalon, fehér színű XuShaoFa 40+ versenylabdákkal kerül 
lebonyolításra. 

 

 

13. Játékrend: 

 
Szombat: 

̵ 10:00 – felnőtt páros 
̵ 11:30 - női és NB II / NB III férfi egyes 
̵ 14:00 – amatőr férfi és összevont felnőtt egyes 

 
Vasárnap: 

̵ 10:00 - újonc leány és fiú egyes 
̵ 12:00 - serdülő leány és fiú egyes 
̵ 14:00 - ifjúsági leány és fiú egyes 
̵ 15:00 - összevont leány és fiú páros 

 
Az időpontok tájékoztató jellegűek, a résztvevők számától és a verseny alakulásától függően 
változhatnak. 

 
 
14. Díjazás: 

Minden versenyszámban a győztesek serleg-, a dobogósok érem- és tárgydíjazásban 
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. 
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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 Petővári Attila nyújt további 
tájékoztatást a +36-30 / 541-61-31-es telefonszámon, illetve az apetovari@gmail.com e-mail 
címen. 

 
 
 
 

Lipusz Péter s.k. 

a HMATSZ elnöke 

 

Petővári Attila s.k. 

versenybíró 

 

 
 
 
 
Füzesabony, 2018. július 27. 
 


