
MOGYORÓSBÁNYAI ASZTALITENISZ 

FALUBAJNOKSÁG 
 

Mogyorósbánya, Művelődési Ház, 2020. február 29. szombat 9. óra 
 

A versenyre nevezhetnek: mogyorósbányai lakosok, ill. a Mogyorósbányai Asztalitenisz SE tagjai 

Ha szereted a pingpongot, játszol, vagy régebben játszottál, és most újra kipróbálnád magad, 

akkor gyere, és vegyél részt egy jó hangulatú eseményen, mérettesd meg magad, hogy 

kiderüljön, ki a legjobb a faluban. 

Bízunk benne, hogy sokan kedvet kapnak (újra) az asztaliteniszhez, és tovább bővülhet az 

edzéseket látogató gyerekek és amatőrök száma 2020-ban. 

Ha a versenyre szeretnél készülni, akkor látogass el az edzésekre hétfőnként-szerdánként 17:00 

órától a Művelődési Házba. 

 

Versenykiírás: 

1. A verseny célja az asztalitenisz népszerűsítése a gyerekek és a felnőttek körében 

Mogyorósbányán – a NEA-MA-19-EG-0629 számú, „A MASE működésének és fejlesztésének 

elősegítése 2019-2020-ban” című pályázat támogatásával. 

2. A verseny rendezője a Mogyorósbányai Asztalitenisz Sportegyesület. 

3. A verseny helyszíne, ideje: Mogyorósbánya, Művelődési Ház, 2020. február 29. szombat 9:00 

Bemelegíteni a teremben 8 órától lehet. 

4. A versenybíróság elnöke: Varga László titkárok: Barina Mihály ás Matisz Ferenc (MASE) 

5. Versenyszámok: 

– 9 órai kezdéssel: Gyerekek (kicsik, nagyok) 

lány egyéni kicsik (12 éves kor alatt) 

fiú egyéni kicsik (12 éves kor alatt) 

lány egyéni nagyok (12-18 éves kor között) 

fiú egyéni nagyok (12-18  éves kor között) 

– 10 órai kezdéssel: Amatőr női és amatőr férfi egyéni 

– 11 órai kezdéssel: összevont páros 

– 12 órától: igazolt férfi egyéni 

A megadott kezdési idők tájékoztató jellegűek! 

Egy versenyző több versenyszámban is indulhat. Lányok/nők nevezhetnek a férfiakhoz is, kicsik 

nevezhetnek a nagyokhoz, illetve kicsik/nagyok a felnőttek közé is. Az egyes versenyszámok 

megfelelő számú induló esetén kerülnek megrendezésre. 

6. A verseny lebonyolítása: a nevezők számának függvényében csoportmérkőzések és/vagy 

egyenes kiesés. 

7. Nevezés: Varga Lászlónál e-mailben, 2020. február 25. kedd 24 óráig: lacek11@gmail.com  

8. Nevezési díj: nincs 

9. Díjazás: a versenyszámok győztesei kupa és éremdíjazásban, a második és harmadik 

helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

10. Egyebek: a verseny 4 asztalon, Joola labdával kerül megrendezésre, a mérkőzések 3 nyert 

szettig (11 pontig 2 különbséggel) tartanak. 

Az öltözőben hagyott értékekért a verseny rendezői felelősséget nem vállalnak. 

Valamennyi a szabályokat érintő kérdésben a MOATSZ Verseny és Játékszabályai a mérvadók. 

11. A verseny ideje alatt a résztvevők ellátása (üdítők, szendvicsek) a pályázati támogatásból 

biztosított.  
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