
Integrált Asztalitenisz Verseny - Kiskunfélegyháza 
 

Verseny szervezője:  Magyar Asztalitenisz Szövetség Para Bizottsága 
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola,  
 

Verseny támogatója: Magyar Asztalitenisz Szövetség  
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola 
Kiskunfélegyháza Önkormányzata. 

 
A verseny helye: Kiskunfélegyháza: Kossuth Lajos Szakközép Iskola Tornacsarnoka 

(Kiskunfélegyháza, Kossuth út. 34.) 
A verseny időpontja:  2014. október 05. vasárnap, kezdés 10.30 óra 

 
Főbíró:  Márki Ernő 
Főbíró helyettes: Brunczvik Géza 
Titkár:    Dr. Kaiser János 
 
Versenyszámok, előzetes időrend:           
 
10.30 Női egyéni: 3-4-5, 6-7-8, 9-10-es kategória 
   Férfi egyéni: 1-2, 3, 4-5, 6-7, 8, 9-10-es kategória 
 
13.00 Női amatőr egyéni 
             Férfi amatőr egyéni „A” kategória (NB-s versenyzők) 
 Férfi amatőr egyéni „B” kategória (városi, megyei bajnokságban versenyzők) 
 Férfi amatőr egyéni „C” kategória (szabadidős versenyzők) 
 
Az egyéni verseny után, összevont páros    (NB-s versenyző csak másik kategóriás versenyzővel) 
                                
Egy versenyszámot csak akkor indítunk el, ha legalább 4 induló nevezett. A verseny lebonyolítása a 
nevezések számától függően, a helyszínen kerül meghatározásra, úgy, hogy minél több 
játéklehetőséget kapjon minden benevezett játékos. 
A para sportolók indulhatnak a délutáni versenyszámokban is, az ép versenyzőknek meghirdetett 
kategóriákban is. 
 
Nevezés: a helyszínen, legkésőbb 9.30-ig, vagy előzetesen az iroda@atsk.hu címre kérjük elküldeni. 
Később érkező nevezéseket nem tudunk figyelembe venni, ezért ajánlott előzetesen írásban nevezni. 
 
Nevezési díj: egyszeri 1000.-Ft/fő 
Költségek: A verseny rendezési költségeit és az étkezés költségét a rendezők viselik. A versenyzők 
nevezési és utazási költségeit a nevező egyesület fedezi. 
Szállás: Esetleges szállás igénnyel Busi Lajost lehet keresni, aki tud ebben segíteni.  
(E-mailcím: busi58@freemail.hu, vagy tel.: +36-30/857 4980). 
 
Díjazás: Minden versenyszám 1-4. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 
Egyebek: A versenyzők a verseny megkezdése előtt fél órával a Versenybíróságánál kötelesek 
jelentkezni. 
A verseny 8 db Tibhar asztalon, Tibhar *** labdával kerül megrendezésre. 
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny és játékszabályai, valamint az 
idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 
A rendezőség az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállal. 
 
Kiskunfélegyháza, 2014. szeptember 14.  
 
            Busi Lajos                          Dr Kaiser János                       Márki Ernő 
              szervező                                  titkár                                 versenybíró                                                                                           


