Pünkösd Kupa Asztalitenisz Verseny versenykiírása
1. A verseny célja:
Integrált verseny. Igazolt és amatőr versenyzők részére versenyzési lehetőség
biztosítása. Az asztalitenisz népszerűsítése.
2. A verseny helye és ideje:
2015. május 30. (szombat) 10.00 óra Pásztó, Rákóczi út 1. Mikszáth Kálmán
Gimnázium tornaterme (Bejárat a kollégium melletti nagykapun, Rákóczi út 5.)
3. A verseny rendezője:
A Pásztói Asztalitenisz Club, amely a verseny lebonyolítására az alábbi
versenybíróságot jelölte ki:
Versenybíró:
Bencsik Imre
4. Versenyszámok és időrend:
10:00 óra

DC csapatverseny

5. A verseny résztvevői:
A verseny nyílt. Férfiak NBIII és alacsonyabb osztályban szereplők és amatőrök, nők
NBI és alacsonyabb osztályban szereplők és amatőrök, létszámkorlátozás nélkül. Egy
DC csapat 2 főből áll, mely állhat csak női, csak férfi, vagy női és férfiversenyzőből is.
6. A verseny lebonyolítása:
- A verseny körmérkőzéses selejtezővel kezdődik, és kieséses főtáblával folytatódik. - Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.
- A nevezők számától függően DC vagy rövidített DC verseny kerül megrendezésre.
- DC verseny: 3 nyert mérkőzésig tart, ahol a mérkőzések a következő sorrendben
követik egymást: A-X, B-Y, páros, A-Y, B-X.
- Rövidített DC: 2 nyert mérkőzésig játsszák. Két egyes után (A-X, B-Y), ha
szükséges, páros mérkőzés dönt.
- A versenyt 5 asztalon 40 mm-es Butterfly labdával bonyolítjuk.
7. A verseny díjazása:
Az első három csapat érem díjazásban részesül.

8. Nevezés, sorsolás:
A nevezések beérkezésének határideje: 2015. május 28. (csütörtök). A verseny
helyszínén nevezést nem fogadunk el! Csapatok módosítása csak hiányzás esetén
lehetséges.
Nevezési cím: Bencsik Imre 3060 Pásztó, Csohány K. út 7. Fax: 461-011, sms: 06-70334-1885, e-mail: bencsik.imi@gmail.com, vagy bencsiki@pasztoiac.hu
Nevezési díj: Benevezett csapatonként 2.000,- Ft, amely a helyszínen fizetendő a
verseny megkezdése előtt!
Sorsolás: 2015. május 29-én 10.00 órakor Pásztó, Csohány K. út 7. sz. alatt. A
sorsolás nyilvános.
9. Költségek:
A verseny rendezésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a Pásztói Asztalitenisz
Club viseli. Az egyéb kiadások (utazás, nevezés, stb.) a résztvevő egyesületeket
terhelik.
10.) Egyéb tudnivalók:
A versenyzők legkésőbb fél órával az adott versenyszám hivatalos kezdési időpontja
előtt kötelesek a versenybíróságnál jelentkezni. Ekkor a versenyzési engedélyüket,
vagy diákigazolványukat és sportorvosi igazolásukat is be kell mutatniuk.
Az öltözőben hagyott tárgyakért a Szervező Bizottság felelősséget nem vállal.
Minden – jelen versenykiírásban nem szabályozott – kérdésben a MOATSZ Versenyés Játékszabályaiban, valamint az Elnökség Határozataiban foglaltakat kell
alkalmazni.

Pásztó, 2015. május 19.

Jóváhagyta:
Bencsik Imre s.k.
elnök

