
Dél-Alföldi Regionális Utánpótlás Csapat körverseny 

2015 

 

A verseny célja: 
 

Folyamatos játék – és versenyzési lehetőség biztosítása az újonc, serdülő korcsoportú 

versenyzők számára. Motiváció a sportág utánpótláskorú versenyzői számára, az 

asztaliteniszhez való kötődés erősítése, sikerélmények és versenytapasztalatok szerzése. 

 

A verseny rendezője: 
 

MOATSZ (Dél-Alföldi régió) 

 

Versenyszámok, indulási jogosultság:   
 

Csapatverseny (4 fős csapatok) 

 2 fő újonc 2 fő serdülő vagy fiatalabb játékos alkothatja a csapatokat 

 Egy csapatban leányok és fiúk is indulhatnak vegyesen.  

 A csapatokban nem igazolt versenyzők is szerepelhetnek 

 Egy egyesület több csapatot is nevezhet 

 Vegyes csapatok is nevezhetők, amennyiben vannak olyan egyesületek, akik nem 

tudnak önállóan teljes csapatot nevezni 

 A verseny tavaszi-őszi rendszerű 

 

 

Versenybíróság:  
 

Főbíró: Márki Ernő E-mail: iroda@atsk.hu Tel.: +36-30/852 6556 

     

                          

A Versenyek  rendezői és helyszínei:  
 

A fordulók száma, és a helyszínek a nevezett csapatok számától függően később kerül 

meghatározásra. 

 

1. forduló: 2015.05.10. (vasárnap) 10 óra, Szeged, ATSK Terem 

2. forduló: 2015.05.07. (vasárnap) 10 óra 

 

 

A verseny lebonyolítása: 
 

4 fős csapatok vesznek részt.2 DC formájában páros nélkül kerül lebonyolításra. Tehát egy 

csapatbajnoki mérkőzésen 8 egyéni mérkőzésre kerül sor úgy, hogy a két-két újonc, és 

serdülő versenyzők játszanak egymással DC rendszerben, páros nélkül. Egy helyszínen két 

vagy három forduló lesz. 
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Díjazás: 
 

A versenysorozat utolsó helyszínén díjazásban (érem és kupa) részesülnek a csapatok. 

 

Nevezés: 
 

Nevezési határidő: 2015. február 28. 

Nevezési díj csapatonként: 4000 Ft 

Nevezési cím: A nevezéseket elektronikus úton (e-mail) formájában lehet leadni. 

E-mail: iroda@atsk.hu  

 

Nevezni a csapatokat alkotó versenyzők neveinek és születési adatainak, és a csapatvezető 

elérhetőségének feltüntetésével szükséges. 

 

Sorsolás: 

 

A nevezések beérkezése után közvetlenül. A sorsolást minden csapatvezető e-mailben 

megkapja. 

 

 

Költségek: 
 

Az egyéb kiadások (utazás, szállás, étkezés, stb.) a résztvevő szakosztályokat terhelik. 

 

Egyebek: 
 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az 

irányadók. 

Az őszi szezon végén, a MOATSZ országos döntőt szervez a legjobb régiós csapatoknak, 

egyedi kiírás alapján. 

Az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. 

 

 

 

 

Szeged 2015. április 15. 

 

 

 

Márki Ernő 

                      Dél-Alföldi Régióvezető 
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