GÖDÖLLŐ

KÖRZETI

ASZTALITENISZ

diákolimpia KIÍRÁS
2018-19.
2018. november 14. szerda – érkezés 9.15
Veresegyház, Mézesvölgyi Iskolaépület.
Egyéni: „A” és „B” kategória külön
( 2010. vagy fiatalabb – 2008.)

I. -II. kcs.

iskolánként max. 6 fiú, 6 leány

III. – IV. kcs. ( 2007. – 2004. )

iskolánként max. 6 fiú, 6 leány

( 2002. – 1999. )

iskolánként max. 6 fiú, 6 leány

V.-VI. kcs.

Csapat: ( a csapatversenyt 3 egyéni mérkőzés jelenti, páros nincs )
( lsd. egyéninél )

iskolánként max 2 fiú és 2 leány csapat (egy csapat 3 fő)

III. – IV. kcs. ( lsd. egyéninél )

iskolánként max 2 fiú és 2 leány csapat (egy csapat 3 fő)

I.– II.

FELVERSENYZÉS

N I N C S!!! ( csapatban lehet, de akkor „lent” nem lehet csapattag )

Elektronikus nevezési lapot, diákigazolványt, igazgatói igazolást hozzatok a helyszínre!
Az elektronikus nevezést - ÚJ FAJTA - november 8. csütörtök-ig tegyétek meg, mert az
„amatőrséget” le kell ellenőrizni!
AMATŐRSÉG

Egyéniben: Aki 2016.09.01. és 2018.08.31. között NEM rendelkeztek MOATSZ
versenyengedéllyel.
Csapatban
2 fő, aki a fenti amatőrségnek megfelel, 1 fő lehet „profi”., de
CSAK az I.-II. korcsoportban.
A III.-IV. kcs.-ban CSAK AMATŐR lehet a csapatban

Mérkőzések vagy 2, vagy 3 nyert játszmáig tartanak, a résztvevők számának függvényében. Egy
játszma 11 pontig tart – két pont különbséggel )
Fehér pólóban NEM lehet játszani!

- LABDA – celluloid!

Valószínű, hogy korcsoportonként és nemenként az egyéni és csapat I. helyezett jut a
megyedöntőbe. Ha ebben lesz változás, jelzem.
9.15 9.30 -

9.30
9.45

9.45 – 10.00
10.00 – 12.45
Kb. 13.00
13.30-ig

Regisztráció, igazolás adminisztráció a folyosó
Öltözési lehetőség , öltözés után a „cuccot” vigyék be a terembe,
asztalok felállítása – MINDENKI SEGÍTSEN
Bemelegítési lehetőség. Mindenki asztalhoz jut. Ez alatt sorsolás
Egyéni majd utána csapatmérkőzések
Eredményhirdetés!
Mindenképpen el kell hagynunk a termet!

2018. október 03.
Jelentkezett iskolák: Isaszeg Klapka, Kistarcsa Simándy, Veresegyház Fabriczius,
Veresegyház Kálvin téri, Veresegyház Katolikus Gimnázium
Letanóczki István
A verseny szakmai és logisztikai
segítője

Lencsés Csaba
körzeti szakreferens
20-595-7795
csaba.lencses@gmail.com

