
 
 

 
 
 

 

KKiissss  LLáásszzllóó  aasszzttaalliitteenniisszz  eemmlléékkvveerrsseennyy  kkiiíírráássaa    

  
1. A verseny célja: az asztalitenisz sportág népszerűsítése, tiszteletadás az egykori ismert és népszerű ózdi 
versenyzőről. 
 
2. A verseny helye és ideje: 2018. december 16. (vasárnap) 9:00 óra 

Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola tornaterme 
 

3. A verseny rendezője: A család és az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft., Asztalitenisz Szakbizottság 
 
 A versenybizottság elnöke:  Barak Viktor  
 Titkár:    Gátsik Attila 
 Technikai felelős:  Gátsik Antal 

A verseny fő támogatója: Ózd Város Önkormányzata 
 Védnökök:    Bojtos Zoltán ÓVSE elnöke 
     Beleznay Mátyás ÓVSE 

4. Korosztályok és versenyszámok:  
Serdülő (2003 és fiatalabb)      09:00 órától 
Ifjúsági egyéni (2000 és fiatalabb)     09:30 órától 

    Felnőtt férfi páros       10:00 órától 
Felnőtt férfi egyéni harmadosztályú selejtező   10:30 órától 

   Felnőtt másodosztályú selejtező     11:30 órától 
   Főtábla kezdete       12:30 órától 
   Eredményhirdetés       14:00 órától 
5. A verseny lebonyolításának módja:  
                                Versenyszámonként körmérkőzéses rendszerben, a döntők egyenes kieséses vagy 

körmérkőzéses versennyel. (Joola *** labdával) 
6. Díjazás: Felnőtt másodosztályban az I. helyezett érem és serleg, valamint 15.000 forint, a II. helyezett érem és 
serleg, valamint 10.000 forint, a III. helyezett pedig érem és serleg, valamint 5.000 forint díjazásban részesülnek.  
Felnőtt harmadosztályban az I. helyezett érem és serleg, a II. helyezett érem és serleg, a III. helyezett pedig érem 
és serleg díjazásban részesülnek. Ifjúsági és páros versenyben az I. helyezettek érem és serleg, valamint 5.000-
5.000 forintban, a II.-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
 
7. Nevezési határidő: 2018. december 12. (péntek) 12:00 óráig 
                                        Telefonon: 20/371-87-87, 20/944-01-03 
                                        E-mailben: sport@ozdisportelmeny.t-online.hu 
     Nevezési díj:    ifi, serdülő           400.- Ft 
                              felnőtt                 800.- Ft (minden versenyszámban indulhat) 
 

8. Sorsolás: 2018. december 12. (szerda) 
 
9. Egyéb rendelkezések: Ha a korosztályban és versenyszámban a résztvevők száma nem éri el a 6 indulót, 

akkor összevonásra kerül sor. 
A MOATSZ Játék- és Versenyszabályai az iránymutatók. 
A játékosok saját sportfelszereléssel kötelesek játszani. 
Tornacipő használata kötelező, utcai cipőben játszani nem lehet. 
Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. 
A versenyszámokban női versenyzők is részt vehetnek. 

 
Ózd, 2018. november 15.       RENDEZŐK 


