VERSENYKIÍRÁS
I. LORIN KUPA
1. A verseny célja:
- Versenylehetőség biztosítása
- A sportkapcsolatok ápolása
- A sportág népszerűsítése

2. A verseny rendezői:
- Pétervására SE asztalitenisz szakosztály
- Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség

3. A verseny támogatói:
- Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség
- Pétervására Város Önkormányzata

4. Versenybírók:
- Petővári Attila
- Tóth Ádám

5. A verseny helyszíne: Pétervására Városi Sportcsarnok (3250 Pétervására, Szabadság tér)

6. A verseny időpontja: 2018. november 17. (szombat) 9:00 óra

7. Résztvevők: azon felnőtt és utánpótlás korú játékosok, akik a 2017/2018. évi Nemzeti Bajnokságban nem
szerepeltek, illetve maximum négy alkalommal álltak asztalhoz.

8. Versenyszámok:
- Utánpótlás egyes (2000. január 1-jén és utána született játékosok)
- Felnőtt egyes
- Páros

9. Nevezés: 2018. november 15. (csütörtök) éjfélig lehet a nevezes@hmatsz.hu e-mail címen, vagy telefonon a
06-30 / 541-6131-es mobilszámon. A versenybíróság későbbi, illetve helyszínen történő nevezéseket
csak korlátozott számban fogad el.

10. Nevezési díj:
- Utánpótlás egyes: 300 Ft / fő
- Felnőtt egyes: 1.000 Ft / fő
- Páros: 500 Ft / fő

11. Lebonyolítás:
A verseny JOOLA versenyasztalokon, Xushaofa 40+ plasztik versenylabdákkal kerül lebonyolításra. 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
- 10:00: Utánpótlás egyes
- 12:00: Felnőtt egyes
Az időpontok tájékoztató jellegűek, a résztvevők számától és a verseny alakulásától függően változhatnak.
Kérjük, hogy a résztvevők a versenyszám kezdetét megelőzően legkésőbb 30 perccel jelentkezzenek a
versenybíróságnál.

13. Díjazás: a győztesek serleg, a dobogósok éremdíjazásban részesülnek.

14. Egyéb információk:
Minden játékos köteles tiszta váltócipőt viselni, míg bent tartózkodik a teremben. Javasolt az asztalitenisz
eseményeken megszokott öltözék (azaz: sötét színű /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 kapcsolatos kérések, kérdések, észrevételek esetén Petővári Attila nyújt további tájékoztatást
a 0630-5416131-es telefonszámon, illetve az hmatsz@gmail.com e-mail címen.
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Pétervására, 2018. október 30.

