
 
 

„Jó szomszédok a közös jövőért”  
 
 

ATSK Magyar-Szerb Újévi Asztalitenisz Verseny 
SZEGED 

 
A verseny, az Európai Unió által támogatott, IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében megvalósuló „InterPingpong-2” c. projekt, a határ két 
oldalán élő pingpongosokat megmozgató, közös versenyzési lehetősége. 
 
A verseny célja: A határokon átívelő civil sportkapcsolatok elmélyítése, versenyzési lehetőség 
biztosítása a régió asztaliteniszezői számára. A kétnapos program során az asztaliteniszt különböző 
szinten űző sportolók, azonos eséllyel, azonos feltételek mellett megküzdhetnek egymással.  

A verseny nyílt, ahol bárki elindulhat a saját kategóriájában. Az utánpótlás versenyszámokban két 
kategóriában lehet indulni.  
 
 

A verseny helye: Szeged, Etelka sori Tornacsarnok 
(6723 Szeged, Etelka sor 3.) 

A verseny időpontja: 2014. január 4-5. 
 

Versenyszámok:  
 

2014. január 4. (szombat) 
 
10 óra   Újonc II. és Újonc III. kategória (fiú és leány egyes) Ifjúsági fiú és leány egyes 
11.30  Újonc I. kategória (fiú és leány egyes)  
14 óra  Serdülő fiú és leány egyes  
15.30   Ifjúsági fiú és leány egyes 
 
Kerekesszékes bemutató mérkőzés 

 
2014. január 5. (vasárnap) 
 
10 óra  Nyílt Férfi és Női kategória  
13 óra  Férfi „Amatőr” kategória (NBIII, megyei bajnokság)  
  Női „Amatőr” kategória (III. osztály, megyei bajnokság) 
    
 



 
A verseny lebonyolítása: 
A benevezett versenyzőket, 3-as, vagy 4-es selejtező csoportokba sorsoljuk be. A csoportok 1-2. 
helyezettjei jutnak a Verseny főtáblájára, a 3-4. helyezettek a Vigasz táblára. Mindkét táblán 
egyenes kieséses rendszerben folyik tovább a verseny. A mérkőzések három nyert játszmáig 
tartanak. 
A Férfi „Amatőr” kategóriában azok a játékosok indulhatnak, akik a hazájuk nemzeti 
bajnokságának III. osztályában, vagy annál alacsonyabb szintű bajnokságban szerepelnek. 
Női „Amatőr” kategóriában azok a játékosok indulhatnak, akik a hazájuk nemzeti bajnokságának  
I. és II. osztályú csapataiban nem szerepelnek. 
Nyílt Férfi és Női kategóriában bármilyen szinten és bajnokságban szereplő játékos indulhat. 
Ifjúsági fiú és leány versenyszámban, az 1996. január 01 után született játékosok indulhatnak. 
Serdülő fiú és leány versenyszámban, az 1999. január 01 után született játékosok indulhatnak. 
Újonc I. kategória versenyszámban, a 2001. január 01 után született játékosok indulhatnak. 
Újonc II. kategória versenyszámban, a 2002. január 01 után született játékosok indulhatnak. 
Újonc III. kategória versenyszámban, a 2003. január 01 után született játékosok indulhatnak. 
 
 
 
Nevezés: A nevezéseket írásban, a játékosokat erősorrendben feltüntetve kérjük elküldeni a 
következő címre:  
ATSK Szeged, 6723 SZEGED, Budapesti krt.5-7.  
(Fax.: 0036-62/491-703,  E-mail: iroda@atsk.hu)  
Nevezési határidő: 2013.12.30. (hétfő) 

Sorsolás: A beérkezett nevezések alapján, 2013. január 04. (péntek) 10 óra 

A versenyszámok megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel lehet jelentkezni a versenybíróságnál, 
illetve az esetleges módosításokat is eddig az időpontig lehet jelezni. 
 

Nevezési díj:  nincs 
 
Díjazás: A versenyszámok helyezettjei szép díjakat vehetnek majd át 
 
Információ: Márki Ernő versenyigazgatónál lehet érdeklődni (tel.: +36 30 852 6556) 
 
Egyéb tudnivalók: 
A verseny JOOLA asztalon, JOOLA labdával kerül lebonyolításra. 
A versenykiírásban külön nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ versenyszabályai az 
irányadóak. 
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendező felelősséget nem vállal. 
 
 
Szeged, 2013. november 21. 
 
        Márki Ernő 
        Projektvezető 
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