
                              III: MÁK  JÁNOS  EMLÉKVERSENY. 
 
1.A verseny célja: méltó megemlékezés Mák Jánosról a jánoshalmi asztalitenísz szakosztály 
vezetőjéről és edzőjéről, hagyományteremtő versenylehetőség biztosítása diák, utánpótlás és 
felnőtt versenyzők részére.. 
2.A verseny rendezője: JÁTESZ SE Jánoshalma, a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport 
Szövetség és a Bács- Kiskun Megyei Asztalitenísz Szövetség. 
A verseny fő támogatója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Olimpiai 
Bizottság. 
3.A versenybíróság: elnök: Rigó Endre 
                                   elnökhelyettesek: Haász László és Slingár Antal.. 
4.A verseny helye és ideje: Sportcsarnok, 6440 Jánoshalma, Szabad Május tér., 
 2013. március 30 /szombat/  9 órától.. 
5.Versenyszámok: Utánpótlás leányok és fiúk részére egyéni és páros vrseny: 
   I..Korcsoport: 2004-ben és később születettek, kezdési idő: 9 óra. 
   II.Korcsoport:2002-2003-ban születettek, kezdési idő: 9 óra. 
  III.Korcsoport:2000-2001-ben születettek, kezdési idő: kb. 10 óra. 
  IV.Korcsoport:1998-1999-ben születettek:kezdési idő: kb.11.30 óra. 
   V.Korcsoport: 1995-1997-ben születettek: kzdési idő :kb. 12.30 óra. 
  Összevont páros verseny/egynemű és vegyespáros együtt/: kb. 13.30 óra 
                               Szeniór nők és férfiak részére egyéni és páros verseny: 
Férfiak: 
   I..Korcsoport: 30 év alattiak, kezdési időpont kb. 13 óra. 
   II.Korcsoport: 30 – 40  éves korig, kezdési időpont kb 13 óra 
  III.Korcsoport: 40 - 50  éves  korig, kezdési időpont: kb. 14 óra 
  IV.Korcsoport: 50 – 60 éves  korig, kezdési időpont: kb. 14 óra. 
   V.Korcsoport: 60 év felettiek, kezdési időpont: kb. 14.30 óra 
Nők: 
    I..Korcsoport: 45 év alattiak, kezdési idő: kb. 14.30 óra 
    II.Korcsoport: 45 év felettiek, kezdési idő: kb.14.30 óra 
    Összevont páros verseny/egynemű és vegyespáros együtt/: kb. 15.30 óra 
6. Nevezés: a verseny kezdete előtt fél órával a helyszínen.a jelentkezéssel együtt. 
    Öt főnél többet indítóknál emailon, vagy telefonon kérjük a nevezést, 2013.03.28-ig. 
    Haász László: sportszov.jh@freemail.hu    mobil: 20/262-1966 
    Rigó Endre: rigoendre@citromail.hu          mobil: 30/911-5411 
    Nevezési díj: 500.-Ft/fő. A versenyen külföldiek is indulhatnak. 
7. A verseny lebonyolítása: a korcsoportok versenyei körmérkőzéses selejtezőkkel   
    kezdődnek és kieséses rendszerben folytatódnak a nevezések számától függően.. 
    Mindenki csak egy egyéni számban indulhat! A páros versenyek végig kiesésesek. 
   A versenyzők létszámától függöen a versenybíróság módosíthatja a lebonyolítást.! 
   Mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen.. 
8. Díjazás:a versenyszámok 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
    Különdíj: a felnőtteknél és az utánpótlásnál legtöbb pontot elért egyesület 
                     elnyeri a MÁK  JÁNOS EMLÉKSERLEGET. 
    Minden versenyzőt szeretettel várunk! 
    Jánoshalma, 2013. 03.08. 
 
                             Rigó Endre                        Haász László                  Slingár Antal  
                                 elnök                              JÁTESZ SE                   elnökségi tag 
                                                                             elnök 


