
 

 

 

 

                                                       Asztalitenisz   versenykiírás 

                                                            2017-2018. 

 

A verseny célja: 

-  az asztalitenisz  sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása azoknak a 

tanulóknak, akik nem egyesületi keretek között foglakoznak a sportággal  („B” 

kategória), valamint versenyzési lehetőség a Diákolimpia keretén belül olyan 

tanulóknak,  akik egyesületi keretek között is versenyeznek („A”  kategória). 

- a sportág népszerűsítésével az utánpótlás létszámának növelése. 

- az iskolák közötti kapcsolattartás  lehetőségének kibővítése. 

A verseny résztvevői: 

Egyéni versenyben:   

- az I-II. korcsoportban nemenként és kategóriánként közös mezőny; 

- a III-IV. korcsoportban  nemenként és kategóriánként közös mezőny; 

- V-VI. korcsoportban nemenként és kategóriánként  közös   

Csapatversenyben: nemenként az I-II. korcsportnak, ill. a III-IV. korcsoportnak  közös 

mezőny.  

Minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, felversenyzés nincs.  

Korlátozás: 

Egyéni versenyben:  

- „A” kategóriában nincs korlátozás, 

- „B” kategóriában csak azok a tanulók versenyezhetnek, akik a 2015. szeptember 1. és 2017. 

augusztus 31. közötti időszakban nem rendelkeztek a MOATSZ  által kiadott 

versenyengedéllyel. 

Csapatversenyben : 

- I-II. korcsoportban a csapatban legalább 2 olyan versenyzőnek kell szerepelnie, aki 

nem esik a fenti korlátozás alá 



 

 

- III-IV. korcsoportban a csapatban csak a fenti korlátozás alá nem eső tanulók  

versenyezhetnek. 

Kérem a szakreferenseket, hogy olvassák el az asztalitenisz versenykiírást az MDSZ által 

kiadott Diákolimpiai versenykiírás című kiadványban, vagy a www.mdsz.hu honlapon. 

A korcsoportoknak megfelelő születési évek  megtalálhatók a kiadványban. 

FONTOS! 

A versenyen csak elektronikus nevezéssel lehet részt venni (már a körzeti fordulón is!). 

A versenyen a következőkre van szükség:  

- az elektronikus nevezés kinyomtatott, igazgató által aláírt, lebélyegzett  példánya; 

- érvényes diákigazolvány, annak hiányában az iskola által kiállított, lepecsételt,  

fényképpel ellátott tanulói jogviszonyt igazoló nyomtatvány, vagy személyi 

igazolvány; 

- TAJ kártya, vagy annak másolata; 

- amennyiben szülő, vagy edző a csapat kísérője, az igazgató által kiállított névre szóló 

megbízás. 

Fentiek hiánya miatt a versenyen nem lehet részt venni! 

Kérésem, hogy mielőbb történjenek meg minden korcsoportban az elektronikus nevezések, 

hogy a korlátozás alá eső versenyzők indulási jogosultságát ellenőrizni lehessen. 

Körzeti fordulót az I-II. és a III-IV. korcsoportban rendezni kötelező, és az előnevezések 

alapján jelzem a körzeteknél, ahol rendezni kell  V-VI. korcsoportos versenyt  is. Kérem az 

általános iskolás körzeti szakreferenseket, hogy a körzeti forduló időpontjáról értesítsék a 

körzetükben lévő középiskolákat is, és a körzeti fordulóba  vonják be a középiskolás 

versenyzőket is.  

A körzeti fordulókat legkésőbb 2017. november 25-ig le kell bonyolítani. 

Kérem a körzeti szakreferenseket, hogy küldjék meg címemre a körzeti fordulójuk 

versenykiírását. A verseny után a verseny  jegyzőkönyvét,  jelentését, fényképeket is küldjék 

meg, hogy összefoglaló jelentést tudjak készíteni, valamint időben látható legyen a 

megyedöntő résztvevőinek névsora. ( sbuki@outlook.hu ) 
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Az alábbiakban az előzetes nevezések alapján ismertetem a körzeti beosztásokat, külön 

jelölöm majd, ha van V-VI. korcsoportos nevező is.  

 

                                         Asztalitenisz  körzeti versenyek 

     2017-18. 

 

Aszódi körzet: 

Aszódi Petőfi S. Evangélikus  Gimnázium     V-VI. kcs. fiú 

 

Időpont: 

Helyszín: 

 

Szervező: Juhász Attila 

 

 

 

Budai körzet: 

Pilisvörösvár Friedrich Schiller  Gimnázium és Kollégium 

 

Csak V-VI. korcsoportban van  lány  nevező  

 

Kérem szépen  Sinka Erzsikét vegye föl velük a kapcsolatot. 

Továbbjutó a megyedöntőre az 1. helyezett. 

 

Ceglédi körzet: 

Cegléd, Várkonyi István Ált. Isk.     I-II. kcs. fiú és lány;  III-IV. kcs. fiú és lány 

Albertirsa, Magyarok Nagyasszonya Római Kat. Ált. Isk.    III-IV. kcs. fiú 

Időpont:    

Helyszín: 

 

Szervező:  

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben  nemenként,  korcsoportonként és 

kategóriánként  az 1.  helyezett, csapatban nemenként és korcsoportonként az 1. 

helyezett. 



 

Dabasi körzet: 

Gyáli Ady Endre Ált. Isk.     III-IV. kcs.  fiú és lány 

Ócsai Bolyai János Gimnázium           III-IV. kcs fiú  és  V-VI. kcs. fiú 

Időpont:   2017. november  

Helyszín: 

 

Szervező: Mészáros Ágota 

 

 

 

 

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben nemenként, korcsoportonként és kategóriánként 

az 1. helyezett,  csapatban  nemenként  az 1. helyezett. 

 

 

Dunakeszi körzet: 

 

Dunakeszi Bárdos Lajos Ált. Isk.    I-II. kcs. lány  és  III-IV. kcs.  fiú és lány 

Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.     III-IV. kcs. fiú 

Dunakeszi Széchenyi István Ált. Isk.      I-II. kcs.  fiú és   III-IV. kcs. fiú és lány 

Gödi Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű  Ált. Isk.   III-IV. kcs.  fiú 

Gödi Németh László  Ált. Isk. és AMI   I-II. kcs.  fiú 

 

Időpont: 2017. november 20. hétfő 13 óra 

Helyszín: Dunakeszi, Vasút u. 11.  asztalitenisz szakosztály terme 

 

Szervező: Jancsikné Struve Katalin és Jancsik László 

 

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben nemenként, korcsoportonként és kategóriánként 

az 1. helyezett, csapatban nemenként és korcsoportonként az 1. helyezett. 

 

Érdi körzet: 

Érdi Teleki Sámuel Ált. Isk.   III-IV. kcs. fiú és lány 

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.    I-II.  kcs. fiú és lány,  III-IV. kcs.  fiú és lány 

Érdi Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk.    III. kcs. fiú 

 

 

Időpont: 2017. október 24. 14 óra 

Helyszín: Érdi Teleki Sámuel Ált. Isk. 

 

Szervező: Büki Sarolta és Brindzik Zsuzsa 

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben és csapatban is nemenként és korcsoportonként 

az 1. helyezett. 



 

Gödöllő város: 

Gödöllő, Szt. Imre Katolikus Ált. Isk.   I-II. kcs.  fiú és lány,   III-IV. kcs. fiú és lány  

Gödöllö, Premontrei Szt. Norbert Gimnázium    III-IV. kcs. fiú és lány,  V-VI. kcs. fiú és lány 

Gödöllői Török Ignác Ált. Isk. és Gimn.      III-IV. kcs. fiú és lány,     V-VI. kcs fiú és lány 

Gödöllői Hajós Alfréd Ált. Isk.   I-II. kcs.  fiú és III-IV. kcs.  fiú 

Gödöllő, Damjanich János Ált. Isk.     I-II. kcs.  fiú és lány 

Gödöllő, Református Líceum  Gimnázium     III-IV. kcs. fiú és lány,  V-VI. kcs. fiú és lány 

 

 

  

Időpont: 2017. november 23. csütörtök 13 óra 

Helyszín: Gödöllő, Szent Imre Katolikus Ált. Isk. 

 

Szervező: Tóth Tibor 

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben nemenként,  korcsoportonként és kategóriánként 

az 1.  helyezett, csapatban nemenként és korcsoportonként  az 1. helyezett. 

 

Gödöllői körzet: 

Veresegyház, Kálvin téri Református Ált. Isk.   I-II. kcs. fiú és lány,  III-IV. kcs. fiú és lány 

Veresegyház,  Fabriczius József  Ált. Isk.   I-II. kcs. fiú és lány, III-IV. kcs.  fiú és lány 

Isaszeg, Klapka György Ált. Isk. és AMI    III-IV. kcs  fiú és lány  

Kistarcsa, Simándy J. Ált. Isk. és AMI    III-IV. kcs.  fiú és lány 

Szadai Székely Bertalan Ált. Isk.   I-II. kcs.  fiú 

Veresegyházi  Katolikus Gimnázium            V-VI. kcs. fiú 

 

 

Időpont: 2017. november 14. 9.30 

Helyszín: Veresegyház, Mézesvölgyi iskola 

 

Szervező: Lencsés Csaba és Letanóczki István 

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben nemenként, korcsoportonként és kategóriánként 

az 1. helyezett, csapatban nemenként és korcsoportonként az 1. helyezett. 

 

Monori körzet: 

A Monori körzetben nem neveztek asztalitenisz versenyre 

Nagykőrösi körzet: 

Nagykőrösi Kossuth Lajos. Ált. Isk.   I-II. kcs.  fiú és lány,  III.IV. kcs.  fiú és lány 

Nagykőrös, Arany János Református  Ált. Isk.   I-II. kcs.  fiú és lány  III-IV. kcs. fiú és lány 



 

 

Időpont:  2017. november 16. csütörtök 14 óra 

Helyszín: Arany János Református Ált. Isk. 

 

Szervező: Takács Judit  

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben nemenként, korcsoportonként és kategóriánként 

az 1. helyezett, csapatban nemenként és korcsoportonként az 1. helyezett. 

Nagykátai körzet: 

Szentlőrinckáta, Imre Sándor Ált. Isk.    III-IV. kcs. fiú 

Tápióbicskei Földváry Károly Ált.  Isk.    III-IV. kcs.  fiú és lány 

Időpont:  2017. november 21. kedd 14 óra 

Helyszín:  Szentlőrinckáta, Imre Sándor Ált. Isk. 

 

Szervező: Vincze Csaba 

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben nemenként, korcsoportonként és kategóriánként 

az 1. helyezett, csapatban nemenként és korcsoportonként az 1. helyezett. 

 

Ráckevei körzet: 

A körzetben nem neveztek az asztalitenisz bajnokságra. 

 

Szentendrei körzet: 

Szentendrei Barcsay Jenő Ált. Isk.   III-IV. kcs.  fiú 

Szentendre, Izbégi Ált. Isk.   III-IV. kcs. fiú 

Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium    V-VI. kcs.  fiú 

Időpont: 2017. november 14. kedd 10 óra 

Helyszín: Szentendre, Izbégi  Ált. Isk. 

 

Szervező: Gergi Erna 

 

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben nemenként, korcsoportonként és kategóriánként 

az 1. helyezett, csapatban nemenként és korcsoportonként az  1. helyezett. 

 

 

Szigetszentmiklósi körzet: 

 

Taksony, Taksony vezér Ált. Isk.   III-IV. kcs.  fiú és lány 



 

Alsónémedi Széchenyi István Ált. Isk.    I-II. kcs. fiú,    III-IV. kcs.  fiú 

 

Időpont: 2017. november 25. szombat 10 óra 

Helyszín: Dunaharaszti, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 

 

Szervező: Vas János  

 

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben nemenként, korcsoportonként és kategóriánként 

az 1. helyezett, csapatban nemenként és korcsoportonként az 1. helyezett. 

 

 

Váci  körzet és Vác város: 

Csomád, Esztergály Mihály Ált. Isk.   I-II. kcs.  fiú és lány   III-IV. kcs. fiú és lány 

Őrbottyán, Kvassay Jenő Ált. Isk.  I-II. kcs.  fiú és lány,   III-IV. kcs.  fiú és lány 

Szobi FIAI Vámosmikolai Ált. Tagiskolája    III-IV. kcs.   fiú és lány 

Vác, Király Endre  Szakgimn. és Szakközépiskola           V-VI. kcs. fiú  

Vác, Boronkay   György Műsz. Szakgimn.  és Gimn.         V-VI. kcs. fiú 

Vác, I. Géza király   Közgazd.   Szakgimn.         V-VI. kcs. fiú és lány 

Időpont: 2017. november 09. csütörtök 13 óra Őrbottyán  -  Általános iskolai 

              2017. november 14. kedd 11.30 óra  Vác, Boronkay Gy.  

 

Szervező: Szikora Gyula 

Továbbjutó a megyedöntőre egyéniben  nemenként,  korcsoportonként és 

kategóriánként az 1. helyezett, csapatban nemenként és korcsoportonként az 1. helyezett 

 

Megyedöntő időpontja:   2017. december 16. szombat 9 óra 

Megyedöntő helyszíne:   Nagykőrös, Arany János Református Ált. Isk. és Gimn. 

                                        Nagykőrös, Hősök tere 8. 

 

 

 

A megyedöntő az alábbiak szerint kerül megrendezésre: 

„B” kategória  egyéni és csapat I-II. és III-IV. korcsoportos versenyre nevezés 8 órától, 



kezdés 9 órakor. 

„A” kategória minden korcsoportjának és „B” kategória V-VI. korcsoportjának nevezése 13 

órától, kezdés 14 órakor. 

 

Várom a körzeti verseny továbbjutóinak névsorát kategóriánként, korcsoportonként, 

nemenként  egyéni ill. csapatversenyben.  Jó felkészülést, sikeres versenyzést kívánok. 

 

                                                                                    Büki Sarolta 

                                                                              sportági szakreferens 


