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A verseny célja:  
 Az asztalitenisz a sakk sport népszerűsítése a megye kistelepülésein és 
városaiban. Méltó megemlékezés a nemzeti ünnepről! Lehetőséget biztosítani az 
amatőrök és a fiatalok asztalitenisz és sakk versenyzéséhez. Elvárjuk a Megyei 
Csapatbajnokságban és a Vas Megyei Települések Versenysorozatában szereplő 
versenyzőket! 
 
A verseny helyszíne, ideje: 
 Vasszécseny, Ambrózy- Migazzi István Általános Iskola  
 2014. október 23. (csütörtök) 9. 00 óra 
 
A verseny rendezője: 
 Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség 
 Vas Megyei Sakk Szövetség 
 Ambrózy- Migazzi István Általános Iskola Vasszécseny 
 
A versenybíróság elnöke: Tihanyi Tibor és Palkó István 
    titkárai: Segyevi Sándor, Rosta József 
     Babos Zsolt 
 
A verseny résztvevői: 
 1. A nyílt versenyen minden játékengedéllyel is rendelkező, és amatőr 
asztalitenisz versenyző indulhat, az amatőr versenyen csak azok, akik a Megyei I. 
osztályban és Nemzeti Bajnokságban 2 éve nem játszottak és jelenleg nem 
játszanak, és a versenyre előzetesen, vagy a helyszínen beneveznek. Mindenki 
legfeljebb csak 2 versenyszámban indulhat! 
 
 2. A sakk sportágban minden benevezett versenyző, akinek az értékszáma 
nem haladja meg a 2000 Élő pontszámot, a 10 évesek kategóriájában, pedig azok, 
akik a 2013/2014. évi Megyei Csapatbajnokság I. osztályában nem szerepeltek! 
 
Versenyszámok: 
  

Asztalitenisz: Férfi egyéni nyílt 
   Férfi egyéni amatőr 

    Női egyéni nyílt 
    Férfi páros nyílt 

Serdülő fiú egyéni (1999. 01. 01. után születettek) 
    Serdülő lány egyéni (1999. 01. 01. után születettek) 
     
 Sakk: Felnőtt férfi, női egyéni (2004. 01. 01. előtt született) 
   Fiú és leány egyéni (2004. 01. 01 és utána születettek) 
     



 
Nevezési határidő: 
 Előnevezés 2014. október 20-ig (ttihanyi@gmail.com), de nevezni a versenyen 
is lehet a kezdés előtt fél órával.  
(További előnevezési cím: Ambrózy- Migazzi István Ált. Iskola 9763 Vasszécseny, 
Petőfi u. 72.) 
 
Lebonyolítás: 
 Az asztalitenisz versenyt a nevezések számától függően kieséses vagy 
körmérkőzéses formában bonyolítjuk le, amelyről a résztvevőket a helyszínen 
tájékoztatjuk. 
 
 A sakk sportág 7 fordulós svájci rendszerben és 20-20 perc játékidővel zajlik. 
Holtverseny esetén: 1. Mezőnyérték számítás 
   2. A több nyert játszma 
   3. Az egymás elleni eredmény 
   4. A sötéttel szerzett több pont dönt. 
 
Nevezési díj:  
 Mindkét sportág felnőtt egyéni versenyszámaiban 500,- Ft/fő/versenyszám, a 
korosztályos versenyszámokban 300,- Ft/fő/versenyszám. Az asztalitenisz páros 
számban 500,-Ft/pár/. 
 
Díjazás: 
 A versenyszámok helyezettjei oklevéldíjazásban és tárgyjutalomban 
részesülnek. 
 
Költségek: 
 A versenyszervezési és rendezési költségeit a szervezők vállalják. Az utazási és 
nevezési költségeket a résztvevőknek kell vállalni. 
 
Egyéb a versennyel összefüggő közlemények: 
 A versenyen való induláshoz sportorvosi, vagy háziorvosi, vagy 
iskolaorvosi engedély szükséges! A versenyen elveszett értéktárgyakért a 
rendezők nem vállalnak felelősséget! 
A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ és az MSSZ Verseny- és 
játékszabályai a mérvadók! 
A helyszínen büfé üzemel! 
 
 

 
 

VAS MEGYEI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG 
VAS MEGYEI SAKK SZÖVETSÉG 

AMBRÓZY- MIGAZZI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA VASSZÉCSENY 
 


