
 
XII. SZERENCS VÁROS KUPA NEMZETKÖZI ASZTALITENISZ VERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 
 

A verseny célja:   A sportág és a Szerencs Város Napja rendezvény programjainak 
népszerűsítése, versenyzés lehetőségének a biztosítása 

 
A verseny rendezője:              Szerencs VSE Asztalitenisz Szakosztály 
A verseny támogatója:  Szerencs Város Önkormányzata 
 
A verseny helye:   Kulcsár Anita Sportcsarnok, Szerencs, Rákóczi út. 100. 
 
A verseny ideje:   2019. április 07., vasárnap  9.00 óra 
 
A verseny védnökei:   Koncz Ferenc – Országgyűlési képviselő 

Nyiri Tibor –  Szerencs város polgármestere 
 
Versenybíróság:   Hajdu István főbíró,        Molnár Béla titkár. 
 
Versenyszámok:    - Szerencs Város Kupa II.  o. - ffi. egyes és páros 

- Szerencs Város Kupa III. o.  - ffi. egyes és páros 
- Újonc összevont                    - fiúk-lányok egyes (min. 5 fő) 

 
A versenyen indulhatnak: 
SZVK (II. o.) :   - NB.II. és alacsonyabb osztályban szereplő versenyzők 
SZVSE (III. o.): - Megyei,Budapest kerületi és alacsonyabb osztályban szereplő versenyzők,     
    valamint amatőrök. 
Újonc összevont:   - 2006. január 1.és után született fiúk-lányok együtt 
 
Lebonyolítás: 
9.00:   SZVK, II. o.:  - ffi. páros egyenes kieséssel, majd egyes selejtező és főtábla 
11.00:     - Újonc összevont, csoportos selejtező és főtábla 
13.30:    SZVK, III. o.: - ffi. páros egyenes kieséssel, majd egyes selejtező és főtábla 
A nevezési számtól függően a kezdési időpontok változhatnak. 
Egy felnőtt játékos egy egyes és egy páros versenyszámban indulhat. 
Újonc játékosok felnőtt versenyszámban is indulhatnak, 
(aki NB.III-ban, vagy magasabb osztályban szerepelt a 2018-19 –es bajnokságban, az csak a II. o. felnőtt 
csoportban indulhat.) 
Díjazás:     Az  1- 3. helyezettek részére kupa és ajándék  
 
Nevezés:    hajduis@freemail.hu  

T: 06/70/948-7793 
Nevezési díj:1000 Ft/fő   (újoncban nincs nevezési díj) 

                      
Nevezési idő:    2018. április  05. 12.00 óra, sorsolás 19.00 óra.   

  
Egyebek: 
- Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. 
- A versenyt 14 Joola asztalon, joola flash labdákkal bonyolítjuk le. 
- Az itt nem érintett kérdésekben a MOATSZ Játék- és Versenyszabályai az irányadók. 
- A versenyen mindenki a saját felelősségére vehet részt.        

Az épületben dohányozni  TILOS! 
- Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezőség anyagi felelősséget nem vállal! 
 
 
Szerencs, 2019. márc. 09.                                    Rendezőség 


