
III. Családi Asztalitenisz Verseny

1. A verseny célja: Játéklehetőség biztosítása a pápai járásban játszó játékosok, az egyesülethez 

kötődő családok és támogatók számára.

2. A verseny szervezője: PÉKA SE

3. A verseny helyszíne: Pápa, Szent István út 12. (edzőterem)

4. A verseny időpontja: 2021.12.23. (csütörtök) 16:00; Teremnyitás: 15:00

5. Résztvevők: A pápai járásban játszó játékosok, családi csapatok és az egyesület támogatói

6. Versenyszámok: Abszolút egyéni, Családi csapat, Amatőr egyéni

7. Nevezési határidő: 2021.12.21. (kedd) 21:00

8. Nevezni: az info@pekase.hu email címen, vagy személyesen a helyszínen edzésidőben lehet. 

https://pekase.hu/edzes-informaciok/

9. Lebonyolítás módja: A játékosok svájci rendszerben egyéni mérkőzéseket játszanak, minimum 

6 fordulót. Az egymást követő fordulókban azonos, vagy közel azonos pontszámú ellenfelet 

kapnak. A csapat eredményét három családtag összpontszáma adja, azonos pontszám esetén 

páros mérkőzés dönt az érmekről. Egyéniben az ellenfelek összpontszáma rangsorol. A verseny

esélykiegyenlítő rendszerben zajlik, a játékosok alapbajnokságának megfelelően.  NB3 - 0 pont, 

Megyei 1 - 3 pont, Megyei 2 - 5 pont, UCSB - 7 pont, Amatőr – 9 pont. Ha egy megyei 1. 

osztályban szereplő játékos játszik egy amatőrrel, utóbbi 6 pont előnyt kap szettenként.

10. Díjazás: A csapatverseny első helyezettje és az abszolút egyéni első helyezett kupát, az 1-3. 

helyezettek érmet kapnak.

11. Egyéb: Családtagnak legfeljebb második unokatestvér és nagybácsi/nagynéni számít. A 

versenybíróság fenntartja a jogot, a kiírás szerinti amatőr (vagy gyengébb osztályban szereplő) 

játékosok tudásuk szerinti besorolására. A teremben csak tornacipőben szabad játszani!

Kérjük a résztvevőket, hogy lehetőségeikhez mérten, az alábbiak közül választva: 1 tál szendvics/ 1 tál 

sütemény / szörp, tea, kakaó, vagy pár doboz - lehetőség szerint egészséges – üdítő, forralt bor / egyéb 

saját ötlet formájában támogassák a rendezvényt. Különösen szívesen látjuk a gluténmentes 

felajánlásokat.

A verseny és az egyesület támogatója Pápa Város Önkormányzata, Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és a Piller Dekor. Az egyesület további támogatói: BGA 

Zrt, KERT-GÉP Kft., Fuky-Csoki, DIEGO Pápa, Rackhost, Árkád Kisáruház.

Pápa, 2021.12.08.

Hegyi József

versenybíró
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