
KARITÁSZ OLIMPIA 

Asztalitenisz versenykiírás 
 
Időpont: 2015. április 11. 

Helyszín: Veszprém, Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és 

Általános Iskola tornaterme (Szeglethy u. 6.) 

 

Versenyszámok:  

I. Amatőr serdülő: 12 -14 év között (lány - fiú vegyes verseny) – 9.30 – 14.00 

II. Amatőr ifi: 14-18 év között (lány - fiú vegyes verseny) – 9.30 – 14.00 

III. Amatőr felnőtt (női – férfi vegyes verseny): 18 év felett – 9.30 – 14.00 

Lebonyolítás:   

A Karitász Olimpia – jótékonysági sportnap keretében megrendezendő versenyre maximálisan 24 játékos 

jelentkezését tudjuk elfogadni versenyszámonként. A verseny egyenes kieséses rendszerben zajlik. A 

párosítások győztesei továbbjutnak. A három legjobb játékos körmérkőzés során dönti el a végső helyezéseket. 

A lebonyolítás a jelentkezők létszámától függően változhat. 

Mérkőzések: a mérkőzések 2 győztes játszmáig tartanak, egy játszma 11 pontig tart (10-10 esetén a 2 ponttal többet 

szerző nyer). 

Egyéb rendelkezések: 

A korcsoportokon belül női és férfi verseny nincs, egy versenyen belül vesznek részt mindkét nem képviselői. A 

korcsoportokban kizárólag a meghatározott korosztály tagjai vehetnek részt. Minden játékos a FAIR PLAY 

tisztaságával, szellemével és annak szabályaival lép pályára. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. 

Jótékonysági célú nevezési díj:  tartós élelmiszer adomány (pl, olaj, tészta, konzervek, rizs, keksz, stb.) – 

kérjük, hogy lehetőségük szerint állítsák össze az élelmiszeradományokat legalább 500 Ft értékben. 

A BEÉRKEZŐ ÉLELMISZER ADOMÁNYOKBÓL NEHÉZ SORSÚ GYERMEKES CSALÁDOKAT 

TÁMOGATUNK! 

Díjazás: Az első három helyezett minden versenyszámban 

Első díj: Oklevél, Dr. Márfi Gyula érsek által dedikált könyv és pingpongütő. 

Második díj: Oklevél, tárgyjutalom 

Harmadik díj: Oklevél, tárgyjutalom 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. ÁPRILIS 7. 

 

A jelentkezés menete: 
- Regisztráció (sport megnevezése, név, cím, születési dátum, elérhetőség) elküldése az 

olimpia@karitszveszprem.hu címre. 

- A jelentkezés elfogadását visszaigazoljuk (a nevezések elfogadása érkezési sorrendben történik, összesen 24 

játékos jelentkezését tudjuk elfogadni korcsoportonként). 

- Az élelmiszeradományokat a rendezvény napján a regisztrációnál fogadjuk. 

A JÓTÉKONYSÁGI CÉLÚ SPORTNAPON TOVÁBBI ADOMÁNYOKAT IS ÖRÖMMEL FOGADUNK! 

További információk: 

- E-mail: olimpia@karitszveszprem.hu    Honlap: www.karitaszveszprem.hu 

 

PINGPONGOZZ MÁSOKÉRT! 
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