I. Nagy Apagyi Asztalitenisz Emlékverseny
Megemlékezünk szakosztályunk volt tagjairól: Pataki Istvánról, Kozma Mihályról,
Oszlánszki Zoltánról, Oszlánszki Lászlóról, Bakti Péterről. Az emlékverseny egyben
jótékonysági célt szolgálna, egy helybéli kisfiú kezelésére fordítanánk a befolyt összeget.
A verseny színhelye: Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola, 4553. Apagy, Béke út 2.
A verseny időpontja: 2022. augusztus 26-28.
A verseny rendezője: Apagy Sportegyesület
Támogatók:
-

Apagy Község Önkormányzata
Szabados-Ok Kft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Asztalitenisz Szövetség

Versenybíróság:
-

Főbíró: ifj. Oszlánszki László

A verseny célja:
-

A szakosztályok nevelő munkájának felmérése
Az utánpótláskorú versenyzők sportszakmai fejlődésének segítése a versenyeztetésük
által
Kapcsolatépítés az asztalitenisz egyesületek játékosai és edzői között
Különböző bajnokságokban szereplő játékosok tudásának összemérése
Őszi szezon előtt felkészülési lehetőség biztosítása
Sportág népszerűsítése
Versenytapasztalatok, sikerélmények, motivációs hatások
Versenyzési lehetőség biztosítása minden korosztály részére, nemtől és kortól
függetlenül, valamint a sportbaráti és emberi kapcsolatok ápolása és nem utolsósorban
mozgás lehetőség a sportolni vágyók részére

A verseny résztvevői:
-

A versenyen igazolt és igazolással nem rendelkezők, valamint külföldi versenyzők is
indulhatnak
Egy játékos több versenyszámban is indulhat

Konkrétan:
-

I. o. egyéni: Férfi Extra Liga, NB I., NB II. és alacsonyabb osztályban szereplők
II. o. egyéni: NB III. és alacsonyabb osztályban szereplők
Nem igazolt felnőtt egyéni és csapat (3 fős): versenyzési engedéllyel nem rendelkezők
Nem igazolt U11 egyéni és csapat (3 fős): 2011. 01. 01.-én és utána születettek
Nem igazolt U14 egyéni és csapat (3 fős): 2008. 01. 01.-én és utána születettek
Öcsi tanítványai: két éve nem aktív nők és férfiak részére
Veterán: 50-59 év közöttiek (1963-1972 között születettek)
Veterán: 60-69 év közöttiek (1953-1962 között születettek)
Veterán: 70 év fölöttiek (1952 előtt születettek)

A verseny időrendje:
2022. augusztus 26. (péntek)

08:00
Nem igazolt U11
10:30
Nem igazolt U14
13:00
Veterán
2022. augusztus 27.
08:00
II. o.
(szombat)
13:00
I. o.
2022. augusztus 28.
08:00
Öcsi tanítványai /női és férfi
(vasárnap)
13:00
Nem igazolt felnőtt
Az időpontok tájékoztató jellegűek, a résztvevők számától és a verseny alakulásától függően
változhatnak
A verseny lebonyolítása:
-

A versenyszámok a nevezők számától függően kerülnek lebonyolításra (kevés induló
esetén körmérkőzéses rendszer, minden más esetben vegyes rendszer)
A kategóriák minimum hat fő nevezése esetén kerülnek megrendezésre
A mérkőzések három nyert játszmáig tartanak
A harmadik helyért nem kell játszani
Célunk, hogy minden résztvevő minél többet játszhasson

Díjazás:
-

-

A versenyszámok I-III. helyezettjei éremdíjazásban, továbbá a győztesek
serlegdíjazásban is részesülnek (I. osztályú kategória nyertese elnyeri még az Öcsi
vándorkupát)
Az egyesületek és versenyzők emlékfotót kapnak ajándékba

Különdíjak:
-

a legaktívabb (legtöbb sportolót nevező) és a legtávolabbról érkezett egyesület
a legfiatalabb és a legidősebb játékos
és még sok más egyéb különdíj talál gazdára

Rendezéssel és versenyzéssel kapcsolatos költségek:
-

A rendezés költségeit az Apagy Sportegyesület viseli, az egyéb kiadások (utazás stb.)
a résztvevő szakosztályokat terhelik

Nevezés, sorsolás:
-

nevezési díj nincs

A nevezések beérkezésének határideje: 2022. augusztus 22. (hétfő)
Nevezni kizárólag elektronikus úton az oszlanszki.laszlo@gmail.com email címen keresztül
,,online” módon lehet. A levél tárgya „I. Nagy Apagyi Asztalitenisz Emlékverseny” legyen.
Nevezéskor ne felejtsétek el feltüntetni a születési dátumot, hogy melyik kategóriákba
indultok és hogy honnan érkeztek. A máshová küldött vagy másnak átadott, valamint a
határidőig be nem érkezett és nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe
venni. A helyszínen nevezést nem fogadunk el
Sorsolás: 2022. augusztus 24. (szerda)

Egyéb speciális megjegyzések:
-

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a
Versenybíróságnál jelentkezni
A versenyszámok 4 db JOOLA World Cup 25 asztalon, Donic P40+ *** labdákkal
kerülnek lebonyolításra
Az épületen belül (beleértve az öltözőket és a folyosót is) tilos a dohányzás
Az öltözőkben és a játéktéren hagyott értéktárgyakért, ruhaneműkért a rendezők nem
vállalnak felelősséget
Étkezni csak az előtérben, a kijelölt helyen lehet, a teremben nem
Fehér mez, illetve fehér felsőruházat viselése nem engedélyezett, tornacipő használata
kötelező, utcai cipőben játszani nem lehet
Nevezés nélkül a versenyen nem lehet indulni
Versenyzési engedély és érvényes sportorvosi igazolás nem kötelező, minden
versenyző saját felelősségére indulhat
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai,
valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók
Verseny rendezői fenntartják maguknak a jogot a versenykiírás rendelkezéseinek
megváltoztatására
Versenyzők a nevezésükkel a versenykiírás rendelkezéseit magukra nézve kötelezően
elfogadják

Fotók, videók:
-

A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek, videók
készülhetnek a verseny során
Ezekkel a képekkel, videókkal a verseny rendezői rendelkeznek, azokat harmadik
személy rendelkezésére bocsáthatják

Apagy, 2022. augusztus 16.

