
„Pintér Attila” 
I. osztályú serdülő és újonc ranglista emlékverseny  

 
 

     1.  A verseny célja: 
            Méltó emléket állítani a verseny névadójának, versenylehetőség biztosítása  
            ranglistapontok szerzéséhez. 
 

2.   A verseny rendezője: 
   Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza 

   Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség 

   Kaucsuklabda Alapítvány 

3.   Versenybíróság: 
   Főbíró:  Valovics Gyula  
   Főbíró-helyettes: Szily Márta 
    Hajdú István  

 
4.   A verseny helye és ideje: 

2014. október 25 - 26. Orosháza Eötvös tér 2. sportcsarnok 

 
  5.  Versenyszámok:  

   I. osztályú újonc leány és fiú egyes   
                                    (U.13. összevont: 2001.01.01.-én és utána születetteknek, 
                                     U.11. II. korcsoport: 2003.01.01.-én és utána születetteknek) 

             I .osztályú serdülő leány és fiú egyes valamint páros: 
                                              (1999.01.01.-én és utána születetteknek) 

 
 

6.   A versenyszámok játékrendje: 
2014. október 25. (szombat) 

10.00 U.11. II. korcsoport újonc leány és fiú egyes 
11.45 U.13. újonc összevont korcsoport leány, fiú selejtező, majd főtábla 

 
2014. október 26. (vasárnap) 

       10.00 serdülő leány és fiú páros 
 11.30 serdülő leány és fiú egyes selejtező, majd főtábla 
 
 

7.   A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 
  A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint.  

 
8.   Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2014. október 17. (péntek) 
Nevezéseket kizárólag elektronikus úton (e-mailen), a nevezes@moatsz.hu címre 
küldve, a megadott formanyomtatványon fogad el a versenybíróság. Nem a 
megadott nyomtatványon beküldött, valamint a határidőig be nem érkezett 
nevezéseket figyelmen kívül hagyjuk. 



Sorsolás: 2014. október 22.-én (szerdán) 17.00. órakor a MOATSZ helyiségében. A 
sorsolás nyilvános. 
 

9.   Nevezési díjak: 
Újonc versenyszámokban 600 Ft, serdülő versenyszámokban 700 Ft - személyenként 
és versenyszámonként -, amelyet a verseny megkezdése előtt be kell fizetni!  A 
benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját ki kell fizetni. 

 

10. Díjazás: 
Valamennyi versenyszám I-III. helyezettjei érem és serleg díjazásban részesülnek.  

 
11. Költségek: 

A rendezés költségeit az Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza, a Békés Megyei 
Asztalitenisz Szövetség valamint a Kaucsuklabda Alapítvány, a részvételi kiadásokat a 
szakosztályok viselik. 

 
12. Egyéb tudnivalók: 
 

� a verseny 12 - 16 db JOOLA 2000 asztalon, JOOLA  Super-P 40+ fehér labdával 
kerül lebonyolításra. 

� két különböző egyesületbeli játékosból álló pár csak akkor fogadható el, ha 
mindkét   játékost ugyanazzal a párral nevezi a saját egyesülete. 

� az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 
� a versenyzők első versenyszámuk megkezdése előtt 30 perccel érvényes 

versenyzési engedélyükkel kötelesek jelentkezni a Versenybíróságnál. 
� valamennyi szabálykérdésben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az 

irányadók. 
 

      13. Szálláslehetőség:           
 
            Táncsics Mihály Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 
  
                            5900 Orosháza Veres József u  u.2/A  
                            Nagy Brigitta szálláskoordinátor 
                            T +36 30 505 0257 
                            Email: mjantos@tancsicsoh.hu 
  
      
      Orosháza, 2014. szeptember 16. 
                                     
 

       Jóváhagyta: 

 
                                   Kékedi Tibor  Dr. Stocker Miklós       

                      a JVB elnöke         főtitkár   


