
 
VERSENYKIÍRÁS 

 „SIMON BERTALAN EMLÉKVERSENY” 
ESÉLYKIEGYENLÍTŐ VERSENY 

 
1. A verseny célja: Az asztalitenisz népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a sportág szerelmeseinek és méltó 

emlék állítása Simon Bertalan részére, aki a karcagi asztalitenisz csapat legnagyobb szurkolója volt.  
 

2. A verseny rendezője: KOVÁTS DSE Karcag, Szolnoki Szupercsapat Asztalitenisz Sportegyesület 
 

3. A verseny helye, ideje:  
Karcag, Városi Sportcsarnok - 2020. január 4. (szombat) 10.00 óra – (bemelegítési lehetőség 9 órától) 
 

4. Nevezési díj: 1.500,- Ft/fő, amely tartalmaz minden indulónak egy sört, egy pálinkát (vagy ezek helyett üdítőt) és 
egy karcagi pörköltet. A nevezési díjból 500,- Ft a verseny díjazásánál szereplő pénznyereményt gyarapítja. 
Lehetőség van kísérőjegy megváltására, amely szintén tartalmazza az előbb felsoroltakat, ára 1.000,- Ft/fő. A 
helyszínen már nincs lehetőség kísérőjegy vásárlására. 
 

5. Versenyszámok:  
Egyéni: Indulhat mindenki, aki nevez.  Férfiak-nők összevontan játszanak a lebonyolításban közölt szabályok 

figyelembevételével. Maximális induló létszám 128 fő, a nevezések elfogadása érkezési sorrendben történik. 

6. Lebonyolítás: 
Egyéni versenyszámok csoportmérkőzésekkel, majd egyenes kieséses rendszerben, a MOATSZ (Magyar Országos 
Asztalitenisz Szövetség) szabályait alkalmazva. Célunk, hogy minden résztvevő minél többet játszhasson. 
 
A versenyt JOOLA asztalokon, Joola 40+ labdával rendezzük meg a résztvevők számától függően.  
 
A magasabb osztályban szereplő játékosok az alacsonyabb osztályban szereplő játékosok részére egy 
osztálykülönbség esetén 2 pont, ezt követően osztályonként további 1 pont előnyt biztosítanak. A maximálisan 
adható előny 4 pont. Pl. NBII-es játékos Megyei I. osztályú játékos részére vagy Extra Liga játékos NBII-es játékos 
részére 3 pont előnyt biztosít. 
Azok a női versenyzők, akik férfi bajnokságban szerepelnek,  a férfi osztálynak megfelelő besorolást kapnak. Két 
fordulóban történő részvétel a felsőbb osztályban már magasabb besorolást jelent. A legalacsonyabb besorolás a 
megyei I. osztály. 
 
A versenyzők besorolásának eldöntése a Versenybizottság kizárólagos jogkörébe tartozik. A Versenybizottság 
elnöke: Szepesi Tibor, tagok: Csornai Csaba és Kónya Ildikó. 
 

7. Nevezés: (a sorsolás és a lebonyolítás miatt) legkésőbb 2020. január 1. (szerda) 12 óráig az alábbi e-mail címre 
küldj egy nevezést a neveddel, telefonos elérhetőségeddel: huberta@freemail.hu  
 

8. Díjazás: A versenyszámok győztesei és dobogósai kupa díjazásban és tiszteletdíjban részesülnek. 
I. helyezett: 20.000,- Ft 
II. helyezett: 15.000,- Ft 
III. helyezettek: 10-10.000,- Ft 
V-VIII. helyezettek: 1-1.000,- Ft 
 
A verseny díjazása a nevezettek számának függvényében tovább nő, minden nevező után 500,- Ft-tal. (Ezen 
befizetett összegek 30%-a I. helyezett, 24%-a II. helyezett, 30%-a (15-15%-a) III. helyezettek, 16%-az V-VIII. 
helyezettek részére kerül felosztásra. 
 

9. Egyebek:  

 A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.  

 A sportszerű öltözék (sötét mez és nadrág) kötelező, utcai cipő használata tilos. További információ: Csornai 
Csaba 30/963-2828, és a megjelölt e-mail címen 

 
10. A verseny fő támogatója: Szolnoki Szupercsapat Asztalitenisz Sportegyesület 

Köszönjük, hogy részvételetekkel megtiszteltek minket és méltóképpen megemlékeztek Simon Bertalan 
sporttársunkról!  



 
Karcag, 2019. december        Rendezők 


