
 

                                    Balaton Kupa                   
Dr. Nagyőszi Sándor Emlékverseny 

VESZPRÉM, 2020. augusztus 21.  (péntek) 
1. A verseny célja:  

Méltó megemlékezés dr. Nagyőszi Sándorról, a Veszprém Városi és Megyei 

Asztalitenisz Szövetség elnökéről, kiváló nevelőedzőről, aki az egykori Bakony 

Vegyész NB-I-es női csapatának megalapítója volt. Több válogatott játékost 

nevelt ki.  1975-ben tragikus hirtelenséggel hunyt el. Továbbá versenyzési 

lehetőség  biztosítása az utánpótlás korosztályú  asztalitenisz játékosok számára. 

Elsősorban a vidéki asztalitenisz élet fellendítése, a sportág népszerűsítése.  

2. A verseny rendezője:  Veszprémi Asztalitenisz SE,  Társrendező:  

Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség, Ajkai Bányász SK    

Versenybíróság: 

Főbíró:     Pad Ágoston, Bakonyi Ferenc      

Főbíró helyettes: Baumann Kristóf, Ács Gergő, Tóthné Nagyőszi Ildikó  

Versenyszámok: 

 
a) Újonc leány és fiú egyéni IV. korcsoport   (2010.01.01. és utána 

születettek), U-10, U-9, U-8, U-7  stb. 

  
 b)Újonc leány és fiú egyéni III. korcsoport  (2009.01.01. -2009.12.31. 

   között születettek). U-11 
 

c)Újonc leány és fiú egyéni  II.  korcsoport (2008.01.01. – 2008.12.31.  
  között születettek). U-12 

    
d) Újonc leány és fiú egyéni  I.  korcsoport összevont (2007.01.01. után 

  születtek) U-13 

3. A verseny helyszíne:  

Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium – volt Medgyaszay- tornaterme, 

8200 Veszprém, Tüzér u. 42. /Dózsaváros/ 

A versennyel kapcsolatos minden információt ezen a 
telefonszámon lehet kérni Tóthné Nagyőszi Ildikó, M :  06-70-244-

73-04. 

4. A verseny időbeosztása: 

2020. augusztus 21. péntek: 9.30 óra: IV. korcsoport, III. 

korcsoport, II. korcsoport leány és fiú egyéni.  
                                  



    Kb. 13.30-14.30 között: összevont – U-13-  I. korcsoport újonc leány 

és fiú egyéni.  

                                                                         
5. Nevezés, sosolás:  A nevezéseket erősorrenben kérjük megadni. A 

versenyzők ranglistahelyezését is fel kell tüntetni, ha van. 

 
6.  Nevezések beérkezési határideje : 2020. augusztus 17.  (hétfő) 

                             
Nevezési cím : FIÚK,    Pad Ágoston: M: 06-70-339-9885  

                e-mail:   androhu@gmail.com 
                         

                  LÁNYOK, Tóthné Nagyőszi Ildikó: M: 06-70-244-7304,  
                   e-mail: nagyoszi@gmail.com 

                Sorsolás : 2020. augusztus 20.  /csütörtök/.  

 Nevezési díj: 1000 Ft/fő/versenyszám  

7. A verseny lebonyolítása : 
       

Az egyéni versenyszámok a nevezésektől függően körmérkőzéses vagy 
előtábla és főtábla alkalmazásával egyenes kieséses rendszerben lesznek 

lebonyolítva. A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak.  Az újonc lányok 

és fiúk a saját korcsoportjukon kívül csak az összevont újoncban 
indulhatnak. Kevés induló esetén a korcsoportok összevonására is sor 

kerülhet.  

   Versenyzési engedély és érvényes sportorvosi igazolás nem kötelező! 

   Minden versenyző saját felelősségére indulhat, illetve edzője, nagykorú  
   kísérője felel játékosaiért.  Diákigazolvány bemutatása a születési év 

   igazolása miatt kötelező!! 

    
     Díjazás:  

Az első helyezettek érem, kupa és tárgyjutalomban a második, 
harmadik helyezettek éremdíjazásban részesülnek.  

 
Minden induló gumicukor vagy cerbonaszelet vagy nyalóka 

édességet vehet át a rendezőségtől – választ.  
8. Egyebek :  

A versenyt 7-8 Joola asztalon, Joola xxx Flash 40+ labdával rendezik meg.   
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai az 

irányadóak. 
Tombolasorsolásra kerül sor 13.00-14.00 óra körül. (250 Ft/ tombola) 

A tornaterem az öltözőkkel együtt  reggel 8.00-tól nyitva van.   
 

 

mailto:nagyoszi@gmail.com


 
Fakultatív programok: Balatonfűzfőn (12 km-re) bobozás, Veszprémben 

az állatkert megtekintése. Fürdeni Balatonalmádiban (kb. 13 km).  

Gépkocsival az alábbi térkép szerint:  

 
https://www.google.com/maps/place/Veszpr%C3%A9m,+T%C3%BCz%C3%A9r+u.+42,+8200/@47.1035654,

17.9144601,14.98z/data=!4m5!3m4!1s0x47699af7142edc67:0x36a95284374ca077!8m2!3d47.1077634!4d17.90

0708 

 
                                   

 
 

Veszprém,  2020.  július 30.   

                                                                      Rendezőség  
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