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MOHÁCSI UTÁNPÓTLÁS ASZTALITENISZ VERSENY  

VERSENYKIÍRÁSA 
 

1. Verseny célja: 
Sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása kezdő, és nem igazolt 

játékosok számára. 

 

2. Verseny rendezője: 

Mohácsi Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztálya 

 

3.Versenybíróság: 
Csizmadia László, Erdélyi Endre 

 

4. Versenyszámok: 
10 év alatti fiúk 10 év alatti lányok 

12 év alatti fiúk 12 év alatti lányok 

14 év alatti fiúk 14 év alatti lányok 

Az egyes versenyszámok csak kellő létszámú jelentkező esetén kerülnek lejátszásra. Kevés 

résztvevő esetén a változtatás jogát fenntartjuk.  

 

5. Versenyhelye: 
Mohács, Széchenyi tér 17. (MTE játékhelye) 

 

6. Verseny ideje és játékrendje: 

2015-04-12 vasárnap 

 10.00 óra  10 év alatti fiúk, lányok 

 11.00 óra  12 év alatti fiúk, lányok 

 12.00 óra  14 év alatti fiúk, lányok 

Egy versenyző csak egy versenyszámban indulhat. 

 

7. Versenyrésztvevői:  
Kizárólag Baranya megyei egyesületek 2015. január 1. után leigazolt (friss 

igazolások), vagy versenyzési engedéllyel nem rendelkező játékosok. 
 Figyelem: Azon tanulók, akik nem rendelkeznek orvosi engedéllyel, csak a saját 

felelősségükre versenyezhetnek. Minden ebből adódó problémákért a versenybíróság 

felelősséget nem vállal. 

8. Verseny lebonyolítása: 
Selejtezőben csoportmérkőzések, továbbiakban a nevezők számától függően egyenes kieséses, 
vagy körmérkőzéses formában. A lebonyolítás módja a nevezések számától függően 
változhat. 

 

9. Nevezés, sorsolás: 
Nevezések beérkezési határideje: 2015.április 8 (szerda) 

Nevezési cím: Erdélyi Endre 7700 Mohács, Ady Endre u. 1. 

e-mailben: erdelyiendre@mohacs.hu 
Sorsolás: 2015. április 10. 16.00 péntek 

 

10. Nevezési díj:  
Személyenként, és versenyszámonként 500 Ft/fő 

 

 



Mohácsi Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztály 
7700 Mohács, Kórház u. 11. 

 

11. Díjazás: 
Valamennyi versenyszám 1-3 helyezettjei éremdíjazásban, a győztesek tiszteletdíjban 

részesülnek. 

 

 

12. Költségek:  

Rendezés költségeit a Mohácsi Torna Egylet viseli. 

A részvételi kiadások (utazás, szállás, étkezés, nevezési díj stb.) az egyesületeket 

terhelik. 

 

 

13. Egyebek: 
A játékosok versenyszámaik megkezdése előtt 30 perccel kötelesek a 

versenybíróságnál hitelt érdemlő hatósági iratokkal (személyi igazolvány, 

diákigazolvány, igazolás, stb.) igazolni magukat, és életkorukat. 

A bajnokság 5 db JOOLA asztalon, JOOLA labdákkal kerül lebonyolításra.  

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget! A versenykiírásban 

nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályaiban foglaltak az 

irányadók.  

 

A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet: 

 

Erdélyi Endre  Munkaidőben: 06/69/505 569 

Mobil: 06/20/5124619 

 

 

 
 

          Pálos András 

               Mohácsi Torna Egylet 

             Asztalitenisz Szakosztály 

       szakosztályvezető h. 

  

 

 

 
 


