
                      

 

 

 

 

 

 
 

Mlinárik János  

Asztalitenisz Emlékverseny 
 

VERSENYKIÍRÁS 

 
1. A verseny célja:              játéklehetőség biztosítása a sportág versenyzőinek, tiszteletadás az 

                                            elhunyt népszerű és sikeres sportvezetőnek 

 

2. A verseny helyszíne:      Marosi István Városi Sportcsarnok Ózd, Brassói út ( a TESCO mellett ) 

 

3. A verseny ideje:              2018. május 27. vasárnap 9:00 óra  

 

4. A verseny rendezője:     Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft., valamint az Ózd Városi 

Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya 

 

5. A verseny résztvevői:     a versenyen bárki részt vehet, aki a versenykiírásnak megfelelően  

nevezett. (I. osztályú minősítéssel rendelkező játékosok is)  

 

6. A versenybíróság             főtitkár:           Barak Viktor 

                                             titkárok:           Gátsik Antal 

Gátsik Attila  

Kovács Attila 

 

7. A verseny fővédnöke:    Janiczak Dávid       Ózd város polgármestere 

                    védnökei:     dr. Kósné Dargai Rita OKSB elnöke 

                                           Veres Zoltán      ÓSÉK vezetője 

 Dr. Ádám Antal  Kék Kereszt Kisállatklinika 

 

Tiszteletbeli vendégek: a megemlékezett hozzátartozói, volt tanítványai Beleznay Mátyás és Bakos 

János.  

 

8. Díjazás:         az I.-II.-III. helyezettek érem és különdíjban, az I. helyezettek érem és serleg  

     díjazásban részesülnek. (a III. helyért le kell játszani a mérkőzést) 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

9. Versenyszámok:              Újonc - Serdülő egyéni  kezdés: 09:00 óra 

            Újonc- serdülő- ifi lány egyéni    09:00 óra 

 Ifjúsági fiú egyéni     10:00 óra 

                                             Felnőtt férfi páros                    11:00 óra 

                                             Felnőtt férfi egyéni csoportok     12:00 óra 

                                             (I-II. osztály és alacsonyabb)    

(selejtező 3-4 fős csoport, 2 fő továbbjutó az I-II. osztály főtáblára, 

3-4. hely a III. osztályú főtáblára)   

             Felnőtt férfi egyéni (III. osztályú)    13:00 óra 

              

 EREDMÉNYHIRDETÉS              15:30 óra 

  

10. Nevezési határidő:      2018. május 25. (péntek) 12:00 óra 

 

      Sorsolás:      2017. május 25. (péntek) 12:00 óra 

                          

 11. Nevezés:                          E-mailben:   viktorym1947@gmail.com 

                        Telefonon:    Barak Viktor:         20/944-01-03 

                                                        Gátsik Antal:          20/371-87-87 

 

12. Nevezési díj:     - felnőtt számokban   1500 Ft/ fő  

                                               - serdülő és ifi számokban: 600 Ft/ fő  

 

A nevezési díj érvényes az egyéni illetve a páros versenyre is. Saját korosztályán kívül a fiatalabb 

versenyző felfele is versenyezhet külön nevezési díj befizetése nélkül. 

 

A nevezési díjat helyszínen kell befizetni! 
 

                                   

13. A verseny lebonyolítása: minden korcsoportban és versenyszámban egyenes kieséses 

rendszerben, a főtábla helyeire való feljutás kis létszámú körmérkőzések kialakításával.   

 

A magasabb osztályban szereplő versenyzők automatikusan kiemelésre kerülnek.                                          

 

Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. 

 

Asztalok:  Butterfly, labda:  40+ mm-es, ***-os labda 

 

Jelentkezés: a versenybíróságon a versenyszámok kezdete előtt fél órával. 

 

14. Egyéb: - Kérjük a szakosztályokat, hogy a nevezésüket erősorrendben adják meg.       

  - A versenyen a MOATSZ játékszabályai az irányadóak. 

- Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezőség nem vállal felelősséget. 

- A versenyen mindenki csak saját felelősségére vehet részt! 

- Külföldről/távolabbról érkező csapatok szállás igényüket kérjük időben jelezzék! 

-Ha kevesebb, mint 5 versenyző van, összevonásra kerülnek a versenyszámok 

 

 

Ózd, 2018. február 21. 

 

                                                                                                          RENDEZŐSÉG 



  

 
Mlinárik János 

Asztalitenisz Emlékverseny 
 

Nevezési lap 

 
Név: ……………………………………………………………………………… 

 

Születési idő: ……………………………………………………………………. 

 

Sportegyesület: …………………………………………………………………. 

 

Város: …………………………………………………………………………… 

 

E-mail: …………………………………………………………………………... 

 

Telefon: ……………………………………... ………………………………….. 

 

Versenyszám:  Serdülő  egyéni    

                                             Ifjúsági fiú egyéni    

                                             Felnőtt férfi páros                  

                                             Felnőtt férfi egyéni               

   Felnőtt férfi egyéni             


