
 

 

   

 

 

 

 

HONVÉD SZONDI GYÖRGY SPORTEGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR 

Levélcím: 8003 Székesfehérvár, Pf.9.  Malom u.2  Telefon: 30/520-7933 

 

Versenykiírás 
 

XXVIII. MARTON IMRE asztalitenisz emlékverseny 
 

A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása, a sportbarátság elmélyítése, a Magyar Honvédség 

és civil sportolók között. 

 

A verseny időpontja és helyszíne: 2020. 09. 26./ szombat / 10 óra, Székesfehérvár, Hétvezér tér 

1.  (Hétvezér Általános Iskola) 

 

A verseny rendezője: Honvéd Szondi György SE asztalitenisz szakosztály és a Fejér Megyei 

                                 Asztalitenisz Szövetség  

Versenybíróság: 

 

Döntnök: Végh György. Döntnök helyettes: Katona Dávid. Titkár: Volsik János 

 

Versenyszámok: 

férfi páros, 10 órai kezdés, 

férfi egyes, 11 órai kezdés, 

                        férfi vigaszág. 13,30 órai kezdés. 

 

Nevezés: Írásban Volsik Jánosnál, a volsikne@gmail.com e-mailen, 2020. 09. 21-ig. 

Sorsolás: a verseny előtt 2020. 09- 26. 9,30-kor. 

 

Nevezési díj: férfi egyes: 1.500,-Ft/fő, férfi páros: 700,-Ft/fő, 

                        

A honvéd sportegyesületek és a Magyar Honvédség tagjai mentesülnek a nevezési díj fizetése alól. 

                       A nevezési díjat számla ellenében, a helyszínen kell befizetni. 

 

A verseny résztvevői: II. osztályú, vagy ennél alacsonyabb minősítésű férfi versenyzők.  

Mindazok a nem I. osztályú férfi versenyzők / aktuális ranglista 30. után sorolt versenyzői /, akiket 

egyesületük határidőre benevez a versenyre, érvényes verseny engedéllyel, orvosi dokumentummal 

rendelkeznek. / A katonák részére ez a kitétel nem vonatkozik./ 

 

A verseny lebonyolítása: 

 

A páros versenyszámok kieséses rendszerben, az egyesek körmérkőzéses selejtező táblával, 

majd kieséses főtáblával kerülnek lebonyolításra. A Honvéd SE-k és a civil egyesületek a 

selejtezőkben és a főtáblán külön – külön ágon küzdenek. Ezt követően, mindkét tábla 1 – 4. 

helyezettje külön 8-as táblán dönti el az abszolút sorrendet.  A vigaszágon a férfi egye selejtező tábla 

harmadik és tovább helyezettjei kerülnek besorolásra, kieséses rendszerben lebonyolítva. 

 

Asztal, labda: 9 db JOOLA asztal és JOOLA Prime 40 + labda. 
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Díjazás: A versenyszámok győztesei érmet és tiszteletdíjat, a helyezettek érmet kapnak 

 

Egyebek: Az iskola egész területén TILOS a dohányzás és az alkohol fogyasztás! 

                Sport ruházat kötelező. 

                A rendezők az öltözőkben hagyott tárgyakért NEM vállalnak felelősséget. 

                A MOATSZ verseny engedéllyel nem rendelkező sportolók saját felelősségükre vehetnek 

                részt a versenyen! 

                Az egyes versenyszámokat minimum 6 induló esetében rendezzük meg! 

                A verseny tartama alatt kérjük a mobil telefonokat kikapcsolni! 

 

             Minden itt nem érintett kérdésben a MOATSZ versenyszabályai és elnökségi állás-           

foglalásai az irányadó. 

 

 

Székesfehérvár. 2020.  08. 06. 

 

 

Szentes László s.k.          Volsik János s.k.                                                                       
SE elnök                 szakosztályvezető 

 

 


