
Nógrád Megyei Asztalitenisz Szövetség 

3100 Salgótarján, Bartók B. út 10. 

Nógrád megye 2021. évi egyéni Asztalitenisz Bajnokságának versenykiírása 

Juhász Imre Emlékverseny 

 

1.) A bajnokság célja: 

A megyében igazolt versenyzők részére versenyzési, és ranglistapont szerzési 

lehetőség biztosítása. Versenyzési lehetőség az igazolással még nem rendelkezők 

részére.  A 2021. évi megyei bajnoki címek és helyezések eldöntése. 

  

2.) A bajnokság helye és ideje: 

 

2021. október 16. Balassagyarmat, Dózsa György Ált. Iskola tornaterme 

 

3.) A bajnokság rendezője: 

 

A Nógrád Megyei Asztalitenisz Szövetség, amely a verseny lebonyolítására az alábbi 

versenybíróságot jelölte ki: 

Főbíró: Bencsik Imre 

Helyettes: dr. Harik Ferenc                                

                

4.) Bajnoki számok és időrend: 

 

 2021.10.16. 10:00  újonc fiú – leány egyéni összevont 2008.01.01. után születettek 

 2021.10.16. 10:00  felnőtt férfi –női páros              

 2021.10.16. 11:00  U11 fiú és leány 2010.01.01. után születettek   

 2021.10.16. 12:00  ifi fiú és leány páros  

 2021.10.16. 13:00 serdülő fiú és leány 2006.01.01. után születettek 

 2021.10.16. 13:00 felnőtt férfi –női egyéni 

 2021.10.16. 14:00 ifi fiú és leány egyéni 2004.01.01. után születettek 

A kezdési időpontok tájékoztató jellegűek! 

Az egyes korcsoportokban csak kellő létszám (minimum 3 fő) esetén rendezzük meg a 

versenyt. A nem igazolt versenyzőknek is ebben az esetben rendezünk külön versenyt, 

egyéb esetben az igazoltak között játszhatnak. Az ifi fiú és leány párosban indulhatnak 

serdülő és újonc játékosok is. Egyéniben egy játékos maximum 2 korosztályban indulhat! 

 

 



5.) A bajnokság résztvevői: 

 

A megye sportegyesületeinek és iskoláinak versenyzői, illetve a megyében lakó, de 

máshol igazolt versenyzők, létszámkorlátozás nélkül.     

 

6.) A bajnokság lebonyolítási rendje: 

 

Az egyes versenyszámok a nevezésektől függően végig egyenes kieséses rendszerben, 

vagy körmérkőzéses csoportokkal és egyenes kieséses főtáblával kerülnek 

lebonyolításra.  

A versenyt 9 asztalon JOOLA Flash plasztik labdával bonyolítjuk. Minden mérkőzés 3 

nyert játszmáig tart. 

 

7.) A verseny díjazása: 

 

Valamennyi versenyszám 1. helyezettje kupa, 2 -3. helyezettje érem díjazásban 

részesül.  

 

8.)  Nevezés, sorsolás: 

 

A nevezések beérkezésének határideje: 2021. október 13. (szerda). A verseny 

helyszínén nevezést csak kivételesen indokolt esetben fogadunk el a nem igazolt 

játékososoktól. 

Nevezési cím: 

Bencsik Imre Fax: 32/462-099, e-mail: bencsik.imi@gmail.com,  

 

Nevezési díj: minden korcsoportban 500 Ft/fő. Párosban 250 Ft /fő, amely a 

helyszínen fizetendő a verseny megkezdése előtt!  

A páros versenyszámokra két külön egyesületbeli versenyző nevezése csak akkor 

fogadható el, ha mindkét egyesület nevezi saját versenyzőjét a választott párjával.  

 

9.) Költségek: 

 

A verseny rendezésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a rendező szövetség 

fedezi. A versenyzők költségei (utazás, nevezés, stb.) az egyesületeket terheli. 

 

10.) Egyéb tudnivalók:  

- A versenyzők legkésőbb fél órával az adott versenyszám hivatalos kezdési időpontja 

előtt kötelesek a versenybíróságnál jelentkezni. Ekkor a versenyzési engedélyüket és 

sportorvosi igazolásukat is be kell mutatniuk. 

- Az öltözőben hagyott tárgyakért a Szervező Bizottság felelősséget nem vállal. 

- Minden – jelen versenykiírásban nem szabályozott – kérdésben a MOATSZ 

Verseny- és Játékszabályaiban, valamint az Elnökség Határozataiban foglaltakat kell 

alkalmazni. 



 

 

A versenyen szerezhető ranglista pontok: 

      Egyéni:                         

1.         8 pont                          

2.         6                                 

3-4.      4                                   

5-8.      2 

 

Salgótarján, 2021. október 5. 

Nógrád Megyei Asztalitenisz Szövetség 

                                                                                                     Jóváhagyta: 

                                                                                                 dr. Harik Ferenc 

                                                                                                          elnök              


