
IV. Családi Asztalitenisz Verseny

1. A verseny célja: Játéklehetőség biztosítása az egyesület játékosai, 

hozzátartózói, támogatói és barátai számára. Megelőző 

kalóriaégetés.

2. A verseny szervezője: PÉK ASE

3. A verseny helyszíne: Nagytevel Tornacsarnok, Kossuth Lajos utca 47.

4. Kezdési időpont: 2022. 12. 21. (szerda) 16:30 (tny: 16:00; befejezés ~ 20:30)

5. Menetrend: 16:30 – páros

18:00 – egyéni

6. Versenyszámok: Családi csapatverseny, páros, összevont és amatőr egyéni

7. Díjazás: A csapatverseny első helyezettje kupát és egy 2x1 órás 

tekeutalványt kap a Pápai Sport Nonprofit Kft. 

felajánlásából. A csapatverseny 1-3., az egyéni és páros 

versenyszámok 1. helyezettje(i) érmet kapnak.

8. Nevezési határidő: 2022. 12. 20. (kedd) 20:00

9. Nevezési díj: 1000 Ft/fő

10.Nevezés: Az info@pekase.hu e-mail-címen, vagy személyesen 

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

11.Lebonyolítás módja: A játékosok svájci rendszerben páros és egyéni mérkőzéseket 

játszanak. A páros versenyszámban 3 kört, az egyéniben 4 

kört. Az egymást követő fordulókban azonos, vagy közel 

azonos pontszámú ellenfelet kapnak. A csapat eredményét a 

párosban elért győzelmek duplán, az egyéni versenyszámban 

elért két legjobb győzelemszám, illetve a családi létszám után

járó pluszpontok adják. (3 családtag +1 pont, 4cst +2 pont,

5cst +3 pont). Párosban egy pár, egyéniben legfeljebb 3 

családtag indulhat. A mérkőzések két nyert szettig tartanak. 

A csapatérmekről azonos pontszám esetén az egymás elleni 

páros mérkőzés, a több edzést nem látogató családtag 

száma, vagy egy ráadás páros mérkőzés dönt. Egyéniben és 

párosban az ellenfelek összpontszáma rangsorol, szükség 

esetén egy ráadás kört rendezünk. A verseny esélykiegyenlítő

rendszerben zajlik, a játékosok alapbajnokságának 

megfelelően. Kiindulási előny: NB3 – 0 pont, M1 – 1 pont, M2, 

PACS TOP10 – 2 pont, PACSTOP20 – 4 pont, PACS TOP30 – 5 

pont, UP – 7 pont, Amatőr – 9 pont. Ha egy megyei 1. 
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osztályban szereplő játékos játszik egy amatőrrel, utóbbi 8 

pont előnyt kap szettenként. Ha egy NB3-as egy PACS TOP20-

as játékossal, utóbbi 4 pont előnyt kap. Párosban a fentieknek 

megfelelően a résztvevő tagok átlagolt játékerejének 

különbsége adja meg a kiindulási alapot. 

Amatőr játékos bármikor kérheti erősebb ellenfelétől, 

hogy a gyengébbik kezével játsszon.

12.Egyéb: A versenybíróság fenntartja a jogot a kiírás szerinti amatőr 

(vagy gyengébb osztályban szereplő) játékosok tudásuk 

szerinti besorolására és a versenykiírás pontosítására.

A teremben olyan tornacipőben lehet játszani, amely nem

fekete talpú! Enni, inni csak az előtérben lehet.

Támogatói jegy: 2000 Ft/fő

Kérünk benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten, az alábbiak közül választva: 1 tál 

szendvics/ 1 tál sütemény / szörp, tea, kakaó, vagy pár doboz üdítő, forralt bor / egyéb saját 

ötlet formájában támogassátok a rendezvényt. Különösen szívesen látjuk a mentes 

(pl.: glutén!)  felajánlásokat. ;)

Pápa, 2022. 12. 10.

Hegyi József

versenybíró


