MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI ORSZÁGOS ASZTALITENISZ
BAJNOKSÁG
Pécs, 2021. november 9. (kedd)

Rendező:
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség megbízásából a Pécsi
Tudományegyetem-Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PTE PEAC) asztalitenisz
szakosztálya és a PTE OIG Sportiroda.
A verseny időpontja és helye:
2021. november 9. (kedd). PTE MIK Tornacsarnok (7624 Pécs, Boszorkány u. 2.)
Versenyszámok:
Férfi, női csapat (rövidített DC)
Férfi, női páros
Férfi, női egyéni
Amatőr összevont egyéni
Versenybíróság:
Főbíró: Kékedi Tibor
Vezetőbírók: Hegedűs Lajos, Orosz Gábor
A verseny játékrendje:
2021.11.09. (kedd)
8.30 Versenyzők érkezése, technikai értekezlet
9.00 Ünnepélyes megnyitó és bemutatójáték Klampár Tibor és Jónyer István
világbajnok asztaliteniszezők részvételével
9.30 Férfi, női csapat és amatőr összevont egyéni

12.00 Ebédszünet
12.30 Férfi, női páros
14.00 Férfi, női egyéni
Eredményhirdetés:
Az egyes kategóriák versenyének befejezése után
A versenyszámok lebonyolítása az indulók létszámától függ (egyenes kiesés, illetve
körmérkőzések kiscsoportokban, majd egyenes kieséses).
A Bajnokság résztvevői:
Bármely, az adott félévre a nevező intézmény beiratkozott hallgatói (nappali, levelező,
esti távoktatásban illetve PhD képzésben résztvevők); a nevező intézményben
hivatalos cserekapcsolat alapján részképzésben résztvevő külföldi felsőoktatási
intézmény hallgatói; azon hallgatók, akiknek az adott intézményben szerzett
végbizonyítványuk (abszolutórium) vagy diplomájuk a versenyt megelőző naptári
évben kelt. A csapatmérkőzéseken, illetve valamennyi páros versenyszámban csak az
egy intézménybe járó hallgatók szerepelhetnek együtt.
A versenyzőknek érvényes sportorvosi igazolással kell rendelkezniük.
Nevezés, sorsolás:
A nevezések beérkezési határideje: 2021. november 5. (péntek) 12.00 óráig.
A Szervező a MEFOB-on résztvevők személyes adatait az EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE alapján kezeli, és tájékoztatja a
résztvevőket arról, hogy adataikat átadja a MEFS számára adatkezelés céljából. Az
adatok kezelése kizárólag a versenyeredmények nyilvántartása miatt, speciális és
jogos érdekből történik.
Nevezési cím:
Magyar Asztalitenisz Szövetség címére, vagy a moatsz@moatsz.hu e-mail címre.
Csak a megadott címekre érkezett, megadott nevezési lapon benyújtott nevezéseket
fogadjuk el!
Nevezési lap a MEFS és a MOATSZ honlapjáról tölthető le!
A versenyen érvényesített hallgatói jogviszonyt igazolni kell!!
Amatőr verseny nevezési címe: gabor.orosz84@gmail.com

Regisztrációs díj:
A MEFS előírása szerint 500 Ft/fő, a helyszínen.
További információ:
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
Cím: 1123 Budapest, Győri út 17. fszt. 12.
E-mail: iroda@mefs.hu
Honlap: http://mefs.hu
Díjazás:
Minden egyes versenyszám első három helyezettje kupa, érem díjazásban részesül
(minden kategóriában két db harmadik helyezett van).

Egyebek:
Minden versenyszám JOOLA asztalon, JOOLA Flash 40+ labdával kerül lejátszásra.
A
mérkőzések
3
nyert
szettig,
11
pontig
tartanak.
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal.
Jelen versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és
rendelkezései az irányadók.
Költségek:
A MEFOB verseny rendezési költségeit a verseny rendezői biztosítják, a részvételi
költségeket (szállás, étkezés, útiköltség, regisztrációs díj) a résztvevő egyetemek,
főiskolák fedezik.
Kísérő programok:
2021. november 9. (kedd) 9:30 „Sport Tere-Fere”, Szilágyi László sporttörténész
beszélget Klampár Tibor és Jónyer István világbajnok asztaliteniszezőkkel életükről,
pályafutásukról, valamint a versenysport jelentőségéről
2021. november 9. (kedd) este a Jobb, mint Otthon nevű kisvendéglőben a résztvevők,
illetve az egyetemi hallgatók számára „ismerkedési estet” rendezünk.

Covid:
A verseny rendezője kiemelt figyelmet fordít az aktuális egészségügyi előírások
betartására; a beléptetésre, lázmérésre (kizárólag a 37 fok alatti testhőmérséklettel
rendelkező személy engedhető be a létesítménybe); az öltözők, mosdók, zuhanyzók,
közös helyiségek higiéniai állapotára, valamint a csarnokban mindenki számára
könnyen hozzáférhető kézfertőtlenítők kihelyezésére. A szurkolók, nézők számára a
verseny kizárólag védettségi igazolvány felmutatása után látogatható.
A Pécsi Tudományegyetem Operatív Stábja döntésének értelmében, kötelező az orrot
és szájat folyamatosan eltakaró maszk viselése az Egyetem teljes területén. Kivételt
képeznek ez alól a sportfoglalkozásokon, a sportlétesítmények használata során aktív
sporttevékenységet kifejtő személyek.

Kontakt személy:
Prof. Dr. Ács Pongrác és Orosz Gábor
gabor.orosz84@gmail.com, 06-20 393-4098

Várjuk a nevezéseket, és addig is eredményes felkészülést kívánunk!

