
 

VERSENYKIÍRÁS 

2021. ÉVI HEVES MEGYEI DC-BAJNOKSÁG 
 

 
1. A verseny célja: 

 A 2021. évi ”Heves Megye DC-bajnoka” cím eldöntése 

 Versenylehetőség biztosítása a Heves megyei asztaliteniszezők számára 

 A sportkapcsolatok ápolása 

 A sportág népszerűsítése 

 

2. A verseny rendezői: 

 Visontai ASE 

 Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 

3. A verseny támogatója: 

 Visonta község Önkormányzata 

 

4. Versenybíróság: 

 Petővári Attila versenybíró 

 Dr. Herczeg Béla versenybíró helyettes 

 

5. A verseny helyszíne: 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tornacsarnoka (3271 Visonta, Kossuth tér 10.) 

 

6. A bajnokság időpontja: 

2022. január 2. (vasárnap) 9:00 óra 

A résztvevőknek legkésőbb 20 perccel a verseny kezdete előtt jelentkezniük kell a 

versenybíróságnál. 

 

7. Résztvevők: 

 Állandó Heves megyei lakhellyel rendelkező játékosok 

 Heves megyei asztalitenisz szakosztályokban szereplő játékosok 

 

8. Versenyszám: 

 Felnőtt DC 

 

9. Nevezés: 

A jelentkezéseket a nevezes@hmatsz.hu e-mail címre kérjük eljuttatni. Nevezni 

lehet továbbá SMS-ben a 06-30/541-6131-es mobilszámon. Kérjük a szóban 

történő nevezések kerülését! 

Nevezési határidő: 2021. december 31. (péntek) éjfél. A versenybíróság a későbbi, 

illetve a helyszínen történő nevezéseket csak korlátozott számban fogadja el, 

amelyeket nem vesz figyelembe a kiemelés meghatározásánál. 

 

mailto:nevezes@hmatsz.hu


10. Nevezési díj: 

2.000 Ft / csapat. A nevezési díj magában foglalja egy pizza árát csapatonként. 

 

11. Lebonyolítás: 

A verseny 5 versenyasztalon (SPONETA S7-22 és JOOLA 2000S), valamint XSF 

plasztik labdával kerül megrendezésre. 

A csoportmérkőzések rövidített DC formában (két egyéni és egy páros, mindhárom 

mérkőzést le kell játszani), az egyenes kieséses főtábla teljes - a nevezések 

számától függően, a negyeddöntőktől - DC formában. 

A teljes DC-mérkőzések két egyéni, egy páros és szükség esetén további egy vagy 

két egyéni találkozó formájában zajlanak mindaddig, amíg valamelyik csapat el nem 

éri a három győzelmet. A mérkőzések sorrendje: A−X, B−Y, páros, A−Y és B−X. 

Minden egyéni és páros mérkőzés három nyert játszmáig tart. 

 

12. Díjazás: 

A győztesek és a dobogósok éremdíjazásban részesülnek. 

 

13. Egyéb információk: 

 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 - 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 Dr. Herczeg Béla 

(06-20 / 203-82-09) nyújt további tájékoztatást. 

 

 

 

 

 

Lipusz Péter s.k. Petővári Attila s.k. 

a HMATSZ elnöke versenybíró 

 

 

 

 

Visonta, 2021. december 22. 


