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A verseny célja: 
 
Játék és versenyzési lehetőség biztosítása a Komárom-Esztergom megyében játszó igazolt, 
amatőr és hobbi utánpótlás asztaliteniszezők részére. 
 
A versenyszámokban induló játékosokat kérnénk a tudásszintjüknek megfelelő 
versenyszámba nevezni! Az egyes kategóriákban a lányok és fiúk összevontan versenyeznek! 
Az előzetes felmérő edzések alapján kérném a valós tudásszinteket az edzőktől reálisan 
meghatározni!  A versenyszámok  nemre és korra nem lesznek különbontva.  
 
Versenyszámok: 
– I. kategória egyéni versenyszám /Igazolt, versenyszerűen sportoló játékosok /  
– II. kategória egyéni versenyszám /Haladók – rendszeresen edzésre járó játékosok/ 
– III. kategória egyéni versenyszám / Közép haladók – több hónapja edzésre járók  /  
– IV. kategória egyéni versenyszám / Kezdők /    
– V. Összevont páros / I. és II. kategória részére /  
  
A verseny ideje:  
2023.03.25. (szombat) – 11:00 óra 
– 10.30. óra: Kapunyitás 
– 11.00. óra: Megnyitó 
 
 
A verseny helyszíne: 
– 2522 Dág, Hunyadi János u. 1.  (Oszuska M. Sportcsarnok) 
 
Versenybírók:   

- Pósfai Zsolt 
- Varga László 
- Pósfai Bendegúz 

 
Nevezés: 
Előzetesen, írásban a következő e-mail címre:   posfai.zsolt@invitel.hu 
(név, egyesület, életkor és kategória megnevezésével!). 
 
Nevezések beérkezésének határideje: 2023.03.23. Csütörtök 12.00. 
 
További információk:  Pósfai Zsolt  -      06-30-9342-381 
 
Díjazás: 
A versenyszámok helyezettjei  kupa és  érem díjazásban részesülnek. 
 
 
 



A verseny lebonyolítása: 
– A mérkőzések 6 db JOOLA 2000S asztalon, JOOLA FLASH labdával kerülnek lebonyolításra. 
Az összevont páros kieséses, az egyéni versenyszámok  csoportmérkőzésekkel kerül 
megrendezésre.  Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart.– Nevezések számától függően a 
változtatás jogát fenntartjuk. 
 
Egyéb: 
– A verseny résztvevői kötelesek sportöltözetben megjelenni. A játéktérben csak 
sportcipőben lehet tartózkodni. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a szervezők 
felelősséget nem vállalnak. 
– Sportorvosi igazolás nem szükséges, mindenki saját felelősségére indulhat. 
– A verseny folyamán felmerülő egyéb kérdésekben a MOATSZ érvényben lévő szabályzata 
az irányadó. 
– A verseny során fotók készülnek, amelyek a támogató szervezetek felé továbbításra 
kerülnek. 
A versenyre való nevezéssel, illetve az esemény helyszínére történő belépéssel az érintettek 
az adatkezeléshez hozzájárulnak. 
 

 

Dág, 2023.03.07.                                       Pósfai Zsolt 

                                               Dág KSE Asztalitenisz Szakosztály vezető 

 


