
V E R S E N Y K I Í R Á S  

A verseny célja: A sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása, sportkapcsolatok 

ápolása 

A verseny rendezője: Edelény város önkormányzata és a Szent Miklós Görögkatolikus Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

A verseny helyszíne: Szent Miklós Görögkatolikus Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

tornaterme, Edelény, Borsodi út 36/b.      

A verseny időpontja:  2019. szeptember 28. szombat 

Versenyszámok és lebonyolítás:    

 9:00 Amatőr férfi egyéni: NB III-ban és alacsonyabb osztályban szereplő játékosok                  

részére, csoportmérkőzések illetve egyenes kieséses főtábla (az első 64 fő 

jelentkezését tudjuk elfogadni) 

 10:30 Papság asztalitenisz versenye 

 10:30 Polgármesterek asztalitenisz bajnoksága 

 13:00 Edelény Open férfi egyéni összevont pénzdíjas asztalitenisz verseny,  

  csoportmérkőzések, majd egyenes kieséses főtábla, nincs létszámkorlátozás 

A verseny védnökei: Edelény Open fővédnök: Molnár Oszkár Edelény város polgármestere 

 Papság versenyének fővédnöke: Dr. Orosz Atanáz püspök 

Versenybíróság: Főbíró: Hajdu István és főbíró helyettes: Katona Csaba 

 Versenyszervezők: Doros Szilárd és Laczkó Sándor 

Nevezés: A dorosszilard@gmail.com e-mail címre 2019.09.26-ig. Sorsolás: 2019.09.27. 16:00. 

A verseny helyszínén nevezéseket már nem fogadunk el. 

Nevezési díj: Amatőr férfi egyéni 1000 ft/fő 

 Edelény Open összevont férfi egyéni: 1500 ft/fő 

 Mindkét versenyszámban való indulás esetén: 2000 ft/fő 

Díjazás:  Open férfi egyéni Amatőr férfi egyéni 

 1. helyezett: 130.000 Ft 1. helyezett: 30.000 Ft DECATHLON utalvány 

 2. helyezett: 90.000 Ft 2. helyezett: 20.000 Ft DECATHLON utalvány 

 3. helyezett: 50.000 Ft 3. helyezett: 10.000 Ft DECATHLON utalvány 

 4. helyezett: 30.000 Ft 4. helyezett:  5.000 Ft DECATHLON utalvány 

 5-8. helyezett: 15.000 Ft 

 A versenyszámok helyezettjei a pénzdíj mellett serleg és éremdíjazásban részesülnek.  



Egyebek:  

 A versenyt 14 db Joola asztalon Joola labdákkal bonyolítjuk le. 

 A teremben csak sportfelszerelésben lehet asztalhoz állni 

 A verseny ideje alatt büfé üzemel, ahol mindenkit szeretettel 

várunk. 

 Az épületen belül (beleértve az öltözőket és a folyosót is) tilos 

a dohányzás. 

 Minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ verseny és 

játékszabályaiban foglaltak az irányadók. 

 Minden játékos saját felelősségére vesz részt a versenyen. 

 Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. 

 A versennyel kapcsolatos kérések, kérdések, észrevételek esetén a +36-30 / 515-47-89-es 

telefonszámon, illetve a dorosszilard@gmail.com e-mail címen nyújtunk tájékoztatást. 

 

 

 

  

Molnár Oszkár 

Edelény város polgármestere, a verseny fővédnöke 


