
     

 

MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI ORSZÁGOS ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG  

Pécs, 2015. április 14-15. (kedd-szerda)  

  

Rendező: 

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség megbízásából a Pécsi Tudományegyetem-Pécsi 

Egyetemi Atlétikai Club és a PEAC asztalitenisz szakosztálya 

A verseny id őpontja és helye:  

2015. április. 14-15. (kedd-szerda). PTE PMMIK Tornacsarnok (7624 Pécs, Boszorkány u.2.)  

A verseny programja:  

Versenyszámok:  

Férfi, női csapat  

Férfi, női egyéni 

Férfi, női páros 

Amatőr férfi, női egyéni 

Versenybíróság:  

Főbíró: Kékedi Tibor, Oroszvári Zoltán 

Vezetőbírók: Dr. Koronics Károly, Hegedűs Lajos, Sztankó János, Orosz Gábor 

A verseny játékrendje:  

2015.04.14. (kedd) 

8.30 Versenyzők érkezése, technikai értekezlet 

9.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ (Dr. Kiss Ádám a MEFS elnöke, Dr. Bódis József PTE rektora, 

Dr. Páva Zsolt Pécs megyei jogú város polgármestere) 



9.15 Bemutató mérkőzés Klampár Tibor és Jónyer István világbajnok asztaliteniszezők 

részvételével 

9.40 Férfi, női csapat 

        Amatőr férfi, női egyéni (végig lemegy) 

12.00 Férfi, női páros  

14.00 Férfi, női egyéni 

2015.04.15. (szerda) 

9.00 Elődöntők, döntők 

Eredményhirdetés:  

Az egyes kategóriák versenyének befejezése után 

A versenyszámok lebonyolítása az indulók létszámától függ.(egyenes kiesés, illetve 

körmérkőzések kiscsoportokban, majd egyenes kieséses). 

A Bajnokság résztvev ői:  

Bármely, az adott félévre a nevező intézmény beiratkozott hallgatói (nappali, levelező, esti 

távoktatásban illetve PhD képzésben résztvevők); a nevező intézményben hivatalos 

cserekapcsolat alapján részképzésben résztvevő külföldi felsőoktatási intézmény hallgatói; azon 

hallgatók, akiknek az adott intézményben szerzett végbizonyítványuk (abszolutórium) vagy 

diplomájuk a versenyt megelőző naptári évben kelt. A csapatmérkőzéseken, illetve valamennyi 

páros versenyszámban csak az egy intézménybe járó hallgatók  szerepelhetnek együtt. 

A versenyz őknek érvényes sportorvosi igazolással kell rendelke zniük.   

Nevezés, sorsolás:  

A nevezések beérkezési határideje: 2015. április 10. (péntek) 12.00 óráig. 

 A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan 

csatlakozik a SportPont programhoz. Ennek keretében  a regisztráció alkalmával az alábbi 

adatok kerülnek rögzítésre: név, intézmény, diákiga zolvány szám, születési dátum. A 

rendező fenti adatokat a versenyt követ ően átadja a MEFS-nek. 

 



Nevezési cím : 

Magyar Asztalitenisz Szövetség címére, vagy faxon: 06-1-460-68-42. 

Csak a megadott címre érkezett nevezéseket fogadjuk el! 

A versenyzőket az intézménynek kell neveznie, úgy, hogy a nevezéseket az intézményi 

Sportegyesület vagy az intézményi Sportközpont vagy Testnevelési Tanszék aláírásra jogosult 

személyének kell aláírni és pecsétjével ellátni. 

Amatőr verseny nevezési címe:  gabor.orosz84@gmail.com, 06-20 393-4098 

Nevezési lap a MEFS honlapjáról tölthet ő le!  

A versenyen érvényesített hallgatói jogviszonyt iga zolni kell!! 

Szállás:  

Szalay kollégium (3 ágyas szobák): 7622 Pécs, Universitas utca 2  
 

3 fő részére 9000 Ft/szoba/éj 

2 fő részére 8000 Ft/szoba/éj 

1 fő részére 6000 Ft/szoba/éj 

  
Szántó kollégium (2 ágyas szobák):  7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/d 
 

2 fő részére 7000 Ft/szoba/éj 

1 fő részére 5000 Ft/szoba/éj 

Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, melynek mértéke 400 Ft/fő/éj. 
 

Regisztrációs díj:  

A MEFS előírása szerint 500 Ft/fő, (versenyzők és kísérők számár egyaránt), a helyszínen. 

További információ:  

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 

Címe: 1146 Bp. Istvánmezei út. 1-3.         

E-mail: iroda@mefs.hu 

Honlap: http://www.mefs.hu  



Díjazás:  

Minden egyes versenyszám első három helyezettje kupa, érem díjazásban részesül (minden 

kategóriában két harmadik helyezett van). 

 

Egyebek:  

Minden versenyszám JOOLA asztalon, JOOLA*** labdával (40 mm-es) kerül lejátszásra. 

A mérkőzések 3 nyert szettig, 11 pontig tartanak. 

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. 

Jelen verseny kiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az 

irányadók. 

Költségek:  

A MEFOB verseny rendezési költségeit a verseny rendezői biztosítják, a részvételi költségeket 

(szállás, étkezés, útiköltség, regisztrációs díj) a résztvevő egyetemek, főiskolák fedezik. 

Kísérő program:  

2015. április 14. (kedd) este a Jobb, mint Otthon nevű kisétteremben a résztvevők, illetve az 

egyetemi hallgatók számára „ismerkedési estét” rendezünk. 

Kontakt személy:  

Dr. Ács Pongrác és Orosz Gábor 

gabor.orosz84@gmail.com, 06-20 393-4098  

 

Várjuk a nevezéseket és addig is eredményes felkész ülést kívánunk!  

 


