
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club 
Asztalitenisz Szakosztály 

29. MEAFC VÁNDORKUPA – SZLABODA ISTVÁN EMLÉKVERSENY 
ASZTALITENISZ VERSENYKIÍRÁS 

 
A verseny célja:  
A sportág népszerűsítése, a hagyományos MEAFC VÁNDORKUPA elnyerése, versenylehetőség biztosítása. 
2012. évtől a MEAFC Vándorkupa egyúttal Szlaboda István emlékverseny is. 

A verseny rendezője: Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club Asztalitenisz Szakosztálya 

A verseny helye és ideje:   Miskolc, Egyetemi Körcsarnok 
   2021. augusztus 08. 9.00 óra  

Verseny igazgató: Holdi László 

Versenybíróság:  Főbíró: Hajdu István; Titkár: Molnár Zoltán, játékvezető: Molnár Béla 

A verseny résztvevői:  
-MEAFC Vándor Kupa - Szlaboda István emlékverseny (II. osztályú verseny): NB II., NB III és alacsonyabb osztályban 
szereplő férfi és női versenyzők részére, valamint akik magasabb osztályban mérkőzést nem játszottak a bajnoki évben. 
- MEAFC III. osztályú verseny – Géczi István emlékverseny: Megyei és alacsonyabb osztályban szereplő férfi és női 
versenyzők részére,  akik magasabb osztályban  mérkőzést nem játszottak a bajnoki évben. 
Versenyszámok:  

MEAFC Vándor Kupa-Szlaboda István emlékverseny MEAFC III. osztályú verseny-Géczi István emlékverseny 
- Férfi II. o. páros Vándor Kupa  
- Férfi II. o. egyes Vándor Kupa 

- Női egyéni amatőr (versenyzési engedéllyel nem 
rendelkezők) 

- Férfi III. o.  páros  
- Férfi III. o. egyes 
- Összevont ifi (fiúk, lányok) 

(minden versenyszám megrendezéséhez min. 5fő (pár) nevező szükséges) 

A verseny lebonyolítása:  
  Páros versenyszámok egyenes kieséses rendszerben, az egyéni versenyszámok selejtező csoportos, majd egyenes 
kieséses főtábla rendszerben kerülnek lebonyolításra (3. helyért nem kell játszani) 
A versenyt Joola labdával 12 asztalon bonyolítjuk. 

A szervezők fenntartják a jogot a lebonyolítás módosításához, a nevezők létszámától függően. 

Időrend: 

9.30 óra: MEAFC Vándor Kupa  férfi II. o. és III. o. páros egyenes kieséses rendszerben  
11.00 óra:  MEAFC III. o. egyéni selejtező és főtábla Női egyéni 
12.00 óra: II. o.  egyéni selejtező és főtábla Ifi selejtező és főtábla 

                                       Egy játékos EGY EGYES ÉS A PÁROS versenyszámban indulhat.  

Díjazás:  
A Vándorkupa egyes és páros győztesei elnyerik a VÁNDORSERLEGET. I-III helyezettek érem, ill. ajándékdíjazásban 
részesülnek. 
A III. o. I. – III. helyezettjei kupa, ill. érem, díjazásban részesülnek. 
A női és ifi verseny I.-III. helyezettjei kupa, ill. érem díjazásban részesülnek.  

Nevezés: Nevezni email-ben 2021. augusztus 05-án 20 óráig lehet Hajdu Istvánnál hajduis@freemail.hu vagy Holdi 

Lászlónál holdi_laszlo@citromail.hu lehet.   A helyszínen nevezést NEM fogadunk el.  

Sorsolás: 2021. augusztus 06. /péntek/ 

Nevezési díj személyenként :                   Nevezési díjat számla ellenében a helyszínen kell fizetni. 
Egyes versenyszámban: 1000,- Ft/fő  
Ifi versenyszámban: 500,- Ft/fő 
Páros versenyszámokra: 500,- Ft/fő 

Egyéb rendelkezések: Az épületben dohányozni tilos! Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség anyagi 
felelősséget nem vállal.  
Minden versenyszámban 3 nyert játszmáig tart a mérkőzés. A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ 
játék- és versenyszabályai az irányadók. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 
A versenyt támogatói: Miskolci Egyetem, Bóta Ékszerbolt (Bató Ház), Falánk Fanny, Rowenta-Tefal Magyarországi 

Képviselete 

 

Miskolc, 2021. július 08. 

RENDEZŐSÉG 
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