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A verseny célja: Elek város hírnevének és asztalitenisz múltjának öregbítése, az asztalitenisz 

népszerűsítése és lehetőség biztosítása megyei amatőr ranglista pontok gyűjtésére. 

 

A verseny helye:   Elek Városi Sportcsarnok, Hősök útja 14. 

 

Ideje:                    2016. március 12. (SZOMBAT)   8³º 

 

A verseny rendezője:   Elek Város Önkormányzata 

                                     Eleki Asztalitenisz SE 

                                     Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség 

 

Versenybíróság           Elnök:      Szkaliczki János 

                                     Titkárok:  Bognár István 

                                                      Leiszt Erika 

                                                      Rédei Erika 

                                                      Sonkoly-Soós Éva 

                                                      Kecskés Róbert 

                                                       

 

A verseny résztvevői: Mindazok, akik versenykiírásban szereplő feltételeknek megfelelnek, 

és nevezésüket e-mail-ben elküldik , vagy a helyszínen neveznek a verseny napján  8°°-ig 

 

1. Nevezési lehetőségek,  határidő (interneten) :   2016. március10.  16°° 

Az írásban leadott nevezéseknél a játékosokat erősorrendben kérnénk feltüntetni. 

- nevezési cím: elekipingpongse@gmail.com 

- nevezési díj: 2000Ft  

2. Nevezési határidő (személyesen): 2016. március 12, 8³º-ig) 

- nevezési díj: 2500Ft 

Kérjük, aki tud, mindenképpen előzetesen e-mail-ben jelezze részvételi szándékát, hogy a 

sorsolást , amely március 10-én esti órákban fog megtörténni, az erőviszonyok 

figyelembevételével tudjuk megtenni. 

A nevezési díjakat a helyszínen reggel 8°°-ig kell befizetni! 

A helyszínen történő nevezés esetén a ranglistán betöltött helyezést nem áll módunkban 

figyelembe venni. 
                                                                        

A versennyel kapcsolatban a megadott telefonszámokon lehet érdeklődni.  

          

+36 30/455-24-76        +36 70/382-83-80 

 
 

Versenyszámok:                     Férfi nyílt egyéni - (Főtábla- Amatőr vigasz) 

                                                 Nyílt páros ( Bár milyen felállásba 

                                                 Női amatőr egyéni  

-1- 

mailto:elekipingpongse@gmail.com


 

Március 15. Kupa 

Elek  
2016. március12.  

 

 

 

Megjegyzés: 1 versenyző maximum2 versenyszámba nevezhet, ezt a nevezési díj magába 

foglalja.  

Lebonyolítás:          A verseny 8³°-tól kezdődik 

 

     A férfi nyílt verseny esetében a benevezett versenyzőket lehetőség szerint 5, esetleg 4-es 

csoportokba  sorsoljuk be. A csoportok 1-2. helyezettjei juthatnak a főtáblára, 3-5. 

helyezettek a vigasztáblára. Mindkét táblán egyenes kieséses rendszerben folytatódik tovább 

a verseny. A női csoportok létszámát a benevezettek függvényében alakítjuk ki. A nők 

automatikusan bekerülnek az amatőr vigaszágba. A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 

A  verseny a férfi nyílt és a női amatőr mérkőzésekkel kezdődik, aztán a páros majd a 

vigaszág következik. 

A férfi nyílt legjobb 8 versenyzője, a vigaszág  8 legjobbja és a párosok 8 legjobbja a 

versenynap végén mérik össze tudásukat. 

     Egyéb, a versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ versenyszabályai  az 

irányadóak.                             

             

Az eltűnt értékekért a rendezősség felelősséget nem vállal!!!!! 

 
     Díjazás: Az 1. helyezett érem és kupa, a 2. és a két 3. érem díjazásban részesül. 

 

Kiegészítő közlemény 

 

 A versenyen való induláshoz sportorvosi igazolás nem szükséges, mindenki a saját 

felelősségére versenyez.  

A versenyen csak ITTF által engedélyezett, különböző színű ütőborítással, és sportos 

felszerelésben lehet szerepelni. A mérkőzéseket 16 asztalon (Joola és Stiga asztalokon) ,          

Joola labdákkal bonyolítjuk le. 

Büfé:A verseny teljes időtartama alatt  BÜFÉ üzemel. 

 

Terveink szerint a verseny után egy tányér bográcsos étellel kedveskedünk a 

legkitartóbbaknak! ☺☺ 

A  verseny ideje alatt JOOLA bemutató és vásár lesz!  

Korábbi versenyeinkről és városunkról összefoglaló és bemutató:                        

WWW.yootube.com weblapon  a Március 15. KUPA beírása után. 

 

Minden érdeklődőt játszani vágyót szeretettel várunk. 

A versenyzőknek sok sikert, az idelátogatóknak pedig kellemes időtöltést kívánunk. 

 

 

Elek, 2016. január 23.         

                                               Sporttársi üdvözlettel: 

                                                                                                  A szervezők 
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