
VERSENYKIÍRÁS 
 

XII NYÍLT ASZTALITENISZ VETERÁNVERSENY 
„HARANGOZÓ TIBOR EMLÉKVERSENY 2014.” 

 
1. A „Spartak” Asztalitenisz Klub és a Szabadkai Asztalitenisz Szövetség megrendezi a XII 

NYÍLT ASZTALITENISZ VETERÁNVERSENYT „HARANGOZÓ TIBOR EMLÉKVERSENY 
2014”, amely 2014. oktober 12-én (vasárnap) lesz megtartva a szabadkai 
Sportcsarnokban – az asztaliteniszteremben, 9:00 órai kezdettel. 

2. Versenyszámok:  

a. Abszolút - női és férfi (együtt) egyéni verseny (minden játékos részt vehet) 
b. Veterán - női és férfi (együtt) egyéni verseny 

3. Veterán korcsoportok: 

a. 35-50 éves korcsoport 
b. 50-60 éves korcsoport 
c. 60 év feletti korcsoport 

4. Minden versenyszám csoportos selejtező körmérkőzés, majd a főtábla kieséses 
rendszerben kerül lebonyolításra. Legkevesebb 1. és 2. helyezett továbbjut a főtáblára. 
Ha a meghatározott korcsoportban kevesebb mint 6 játékos jelentkezik, akkor mindenki 
mindenkivel játszik. Az abszolút versenyszámban minden játékos részt vehet. A 
versenyszámokban egy játékos csak két versenyszámban indulhat (abszolút és veterán). 
Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart.  

5. Értesítjük az érdeklődőket hogy a benevezést legkésőbb oktober 10-ig (péntek) 
megtehetik e-mailben brlespin@open.telekom.rs vagy telefonon +381 64 3163802 
(Branko Brstina). Legvégső esetben a benevezést megteheti a verseny helyszínén a 
verseny megtartásának napján, legkésőbb 8:30 óráig.  

6. A sorsolást a verseny helyszínén tartják meg a benevezések befejezte után. 

7. A nevezési díj 700,00 dinár egy versenyszámra, 1.000,00 dinár két versenyszámra és a 
verseny megkezdése előtt a helyszínen kell befizetni. Szabadkai asztalitenisz szövetség 
engedményt adott a szabadkaiak számára és a Szabadkai községi ligát játszók számára 
A B C benevezési díj 500 dinár egy kategória és 800 dinár 2 kategóriát játszók számára 

8. Minden versenyszám I - III helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, a győztesek pedig 
serleget is kapnak. Ezen kívül a szervező még más ajándékokat is biztosított. Továbbá 
két asztalon folyó játékrol internetes TV közvetítés is lesz, amely a Szerbiai Asztalitenisz 
Szövetség honlapján lesz tátható (www.stss.rs). 

9. A versenyen külföldi versenyzők is indulhatnak. Minden játékos a benevezéssel garantálja 
hogy jó fizikai és pszichikai erőnlétben van, hogy rendszeresen ellenőrzi az egészségét és 
felelősségteljesen játszik saját lehetőségeihez mérten. 

10. Ha bármi kérdésük van forduljanak Branko Brstina-hoz +381 64 3163802 

 

Minden versenyzőt szeretettel várunk! 

 
Szabadka, 2014. september 30. 
 
 


