
HÓD Kupa Újévi Asztalitenisz Verseny 

SZEGED - 2016 

 

 

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, a HÓD ASE sportegyesület az ATSK Szeged sportegyesület 

közreműködésével regionális szabadidős asztalitenisz versenyt rendez Szegeden. 
 

A verseny célja: A régiós és a határokon átívelő civil sportkapcsolatok elmélyítése, versenyzési lehetőség biztosítása 

a régió asztaliteniszezői számára. A program keretében, a szabadidős/amatőr pingpongosokat megmozgató 
asztalitenisz versenyt rendezünk. A vajdasági és a romániai klubok mellett, a Dél-alföldi régió egyesületei, valamint 

amatőr sportbarátok is képviseltethetik majd magukat. A verseny nyílt, további érdeklődőket is szívesen látunk 
Szegeden. 
 

A verseny helye: Szeged Város Etelka sori Tornacsarnoka 
(Szeged, Etelka sor, Városi Stadion) 

A verseny időpontja: 2016. január 10. 
 

Versenyszámok: 
 Felnőtt szabadidős női, és férfi egyéni verseny  

o Indulásra jogosultak: 

Amatőr kategória – megyei I. osztályú és NB III-ban szereplő játékosok 

Szabadidős kategória - megyei I. osztálynál alacsonyabb osztályban szereplő játékosok 
 

2016. 01.10. (vasárnap) – Amatőr/Szabadidős Verseny 
 
9:30-10:00 óra   

 
Jelentkezés a versenybíróságnál  

 
10 óra 

12 óra 

Amatőr férfi egyéni verseny, selejtezők – max: 64 fő 

Szabadidős férfi egyéni verseny, selejtezők – max:48 fő 

Szabadidős női egyéni verseny, selejtezők – max: 16 fő 
 

14 óra 
15.30 óra 

Amatőr férfi egyéni Főtábla, és Vigasz verseny  
Szabadidős férfi egyéni Főtábla, és Vigasz verseny  

 
A verseny lebonyolítása: 

A benevezett versenyzőket, 3-as, vagy 4-es selejtező csoportokba sorsoljuk be. A csoportok 1-2. helyezettjei jutnak a 

Verseny főtáblájára, a 3-4. helyezettek a Vigasz táblára. Mindkét táblán egyenes kieséses rendszerben folyik 
tovább a verseny. A mérkőzések három nyert játszmáig tartanak. 

 

Nevezés: A nevezéseket írásban, a játékosokat erősorrendben feltüntetve kérjük elküldeni a következő 
címre: Asztalitenisz SK Szeged, 6723 SZEGED, Budapesti krt.5-7.  
Fax.: 0036-62/491-703,   
E-mail: iroda@atsk.hu 
 

Nevezési határidő: 2016. január 05. (kedd) 
Sorsolás: A beérkezett nevezések alapján, 2016. január 08. (péntek) 10 órakor 

A versenyszámok megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel lehet jelentkezni a versenybíróságnál, illetve 
az esetleges módosításokat is eddig az időpontig lehet jelezni. 

 

Nevezési díj:  1000 Ft/fő/versenyszám, amelyet a helyszínen, készpénzben lehet rendezni  
 

A versennyel kapcsolatosan Márki Ernő versenyigazgatónál lehet érdeklődni (tel.: +36 30 852 6556). 
 

Egyéb tudnivalók: 

A verseny JOOLA asztalon, JOOLA Super (celluloid) labdával kerül lebonyolításra. 
Az egyéb a versenykiírásban külön nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ versenyszabályai az irányadóak. 

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendező felelősséget nem vállal. 
 

Szeged, 2015. november 15.  
 

 Bácsi Bernát       Márki Ernő 

 HÓD ASE                 versenybíró 

mailto:iroda@atsk.hu

