
CSoKAI IsTvÁN EMLÉKVERSENY,
ORSZÁGOS NYÍLT VETERÁN ASZTALITENISZ

RANGLISTAVERSENY
K ilr eag, 2Ü23.február 4.

t. Averseny célia:
Sportkapcsolatok ápolása, a sportág népszertisítése, valamint játéklehetőség és ranglista
pont szerzés lehetőségének biztosítása a férfi és női veterán versenyzők részére.

z. A verseny helve és ideie :

2023.februfu 4. Városi Sportcsarnok, Karcag, JózsefA. u. 1.

3. A versenv rendezőie:
Kováts DSE. Karcag
Védnök : Szepesi Tibor polgármester

4. Versenvbíróság:
Főbíró: Gulyás Vince Főbíró helyettes: Katona Csaba

5. Versenvszámok idő_ és iátékrendie :
l'ebruár 4. (szombat}

Ü9.30 rri1i páros {40-49,50*} Íertl páros {40-49,50_59' 6Ü-64. 65-69,?íJ-74,75+ }
13:00 niii egyos (40-49'50-59,60+; ferÍi egyes (40-49' 50_59, óÜ-64' 65-ó9, 7tJ-'Í4,?5_79,80r_)

6. A versenv lebonvolítási rendie :

- Női játékosok, akik az adgtt versenyévlren a 60. életér'iiket betöttik vasy
betöltiittéko indulkatnalr a férÍiak rnezőnyében sgyes és páros Yer$enyszárxbax,
ds ebben az esetben a naptári évbe* csak ott játszhatnak.

- Páros versenyszámban indulhatnak aférfimezony azonos kategóriáj ábanvagy lentebb'
ha a páros másik taga abban a kategóriában indul. A ranglista pontot a női versenyszámban
kapják.
- Minden versenyszám csoportos selejtező körmérkőzéses, majd kieséses főtáblarendszerben
kerül lebonyolításra, a csoportoknak az I. és 2. helyezettjei jutnak a főtáb1ára.
- Az egyes versenyszámokban minden versenyző csak abban a korosztályban indulhat,
amelyhez2023-bantartozik,párosokban a páros magasabb korosztályú tagia a fiatalabb
korosztályban verseny ezhet.
- A verseny nyílt, melyen mindazon versenyzők elindulhatnak' akiket az egyesületük benevez
és a nevezési d{jat befizetik, érvényes sportorvosi vagy orvosi igazolással rendelkeznek, a
versenyzési engedéllyel nem rendelkezők saj át felelősségükre indulhatnak.
- A versenyszámok megrendezéséhez minimum 4 fő nevezése szükséges, kevesebb induló
esetén a Íiatalabb korosztályba keríilnek besorolásra.



7. Nevezés. sorsolás :

A nevezések beérkezésének határideje z 2023. február 1. ( szerda )
,N*Y*qni ki"á.9|qg,"t*Ftr*4ikg*,.É{oq http-o'//ogng*{.".pqtu|it*niqp*?",.I,l}lq"*3í

old."JoB_ k*{*uptpt,"o,otíné.]] o}isoo l*hgt. A.,n*o*"ó**pt k4rr.**,p|4tg* tudqinu|pkut
s meue'kQ|Í s.odszP{Í4qlútm*tató tartalmazza. A nem ontÍne módon leadott

8.

9.

Nel:gzqsi,tlíi: egyes versenyszámban 300Ü Ftlfő , párosban 15s{} rtfiő.

Díiazás : A versenyszámok l-3 helyezettjei érem díjazásban , az elsőhelyezettek
külön díjazásban is részesülnek.

Egvebek:
- Mindenmérkőzés három nyert játszmáigtart.
- A harmadik helyért nem kell játszani.
- A páros számokra X-el nevezetteket a versenybíróság válogatás nélkül állítjaössze,

a versenyen jelenlevő párok összetételén nem módosít.
- A versenyt 16 JooLA asztalon, Joola Flash**{< 40+ labdával bonyolítjuk le.- Az öltözőkben hagyott értél<tárgyakért, ruhaneműért a rendezők nem vállalnak

felelősséget.
- -A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MoATSZ verseny-és játékszabályai az

irányadók.
- februúr l.-ig KIZÁRoue ELVÍTELRE karcagi birkapörkölt rendelhető 2500 Ft.-os

óron a +3630 9632828 számon.

Karcag ,2023 janufu 06.

Jóváhagyom:

Gulyás Vince
vet.biz. elnöke


