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SSZZÉÉKK EELL YY  GGYYÖÖRRGGYY  EEMM LL ÉÉKK VVEERRSSEENNYY 
                  

 

 

VVeerrsseennyy  ccééll jjaa::                                   Szövetség idén elhunyt elnökére való megemlékezés, a versenyzők 
                                               tudásának felmérése és válogatása a világjátékon való részvételre. A                        
                                               szervátültetett asztaliteniszezők részére versenyzési lehetőség 
                                               biztosítása.                                   
 
VVeerrsseennyy  rreennddeezzőőjjee::          Magyar Asztalitenisz Szövetség Fogyatékossággal Élő 
                                               Asztaliteniszezők Bizottsága,  
                                               Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 
                                               Érdekvédelmi Szövetsége 
 
VVeerrsseennyy  iiddeejjee::                    2015. június 13. (szombat) 10.00 óra 
 
VVeerrsseennyy  hheellyysszzíínnee::            PINGPONGHÁZ 
                                                Budapest, II., Kosciuszkó Tádé u. 3. 
 
VVeerrsseennyybbíírróóssáágg::    Főbíró: Dr. Kaiser János 
                                                Titkár: Sebák Nikolett  
        
 
VVeerrsseennyysszzáámmookk::            Női  és férfi  egyéni  
                                                Női  és  férfi  páros 
                                                Vegyes páros 
           

Egyéni és páros számokban a versenyszámot csak akkor indítjuk el, ha 
legalább egyéniben 4 fő, párosban 4 pár nevezett.   

                                               A páros versenyszámokra két külön egyesületbeli versenyző nevezése 
 csak akkor fogadható el, ha mindkét egyesület nevezi  a  saját  verseny-                                                                                                         
  zőjét a választott párjával. 
Azonos egyesületbeliek a páros versenyszámokat egyforma mezben               
kötelesek játszani ! 

                                 
     
NNeevveezzééss::                                A nevezési határidő:  2015. június 8. 
                                               Nevezéseket kizárólag kaiser53janos@gmail.com címre küldve  

fogad el a Versenybíróság. A határidőig be nem érkezett 
nevezéseket figyelmen kívül hagyjuk.  
 
Az indulók 1.500,-Ft/fő/egyéni versenyszám illetve 750,-Ft/fő/páros 
versenyszám részvételi költség befizetésével szereznek jogosultságot a 
versenyen való részvételre. 
Nevezési díjat a helyszínen a verseny megkezdése előtt  - számla  
ellenében –  kell befizetni ! 
A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját is be kell 
fizetni.  
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KKööll ttssééggeekk::                           A  verseny rendezési költségeit a rendezők  viselik.         
                                                A versenyzők nevezési díját, étkezését és utazási költségeit  a nevező  
                                                egyesület fedezi. 
           
DDííjjaazzááss::                               Minden versenyszám 1-3.  helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 
 
EEggyyeebbeekk::                             A  versenyzők  a  verseny  megkezdése  előtt fél  órával a  Verseny- 

bíróságnál  kötelesek  jelentkezni versenyzési  és  sportorvosi 
igazolásukkal. 
A versenyt  5 db. JOOLA  asztalon,  JOOLA***  (régi) labdákkal kerül 
megrendezésre.  

                                               A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- 
                                               és  játékszabályai  valamint az  idevonatkozó egyéb rendelkezések 
                                               az  irányadók. 
                                               A rendezőség az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem  
                                               vállal.     
                                                 
 
             
MINDEN VERSENYZŐT  ÉS  ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK !!! 
 
 
 
Budapest, 2015. május 7. 
  
 
 
 
                  Jóváhagyta: 
 
                                         Dr. Stoker Miklós                                        Dr. Kaiser János 
                                        MOATSZ főtitkára                                          FÉAB elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


