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ATSK Kupa Nemzetközi Asztalitenisz Verseny 

ALGYŐ - 2022 
 
 
Az ATSK Szeged sportegyesület a Dél-Alföldi régió, illetve a határon átnyúló kapcsolatok ápolása 
jegyében rendez Asztalitenisz Versenyt Szeged közelségében található Algyőn. 
 
A verseny célja: A határokon átívelő civil sportkapcsolatok elmélyítése, versenyzési lehetőség 
biztosítása a régió asztaliteniszezői számára. 
A verseny nyílt, külföldi versenyzők is indulhatnak rajta. A vajdasági és a romániai klubok 
mellett, a Dél-alföldi régió, illetve a magyar egyesületek versenyzői is képviseltethetik magukat.  
 

A verseny helye: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Tornacsarnok 
6750 ALGYŐ, Sport u. 5. 

A verseny időpontja: 2022. augusztus 13-14. 
 
Versenyszámok:  

• Utánpótlás egyéni verseny  
U-11 – 2011.01.01. után születettek 
U-13 – 2019.01.01. után születettek 
U-15 – 2007.01.01. után születettek 

 
• Amatőr Férfi Verseny 
• Nyílt Férfi verseny 
• Nyílt Női Verseny 
• Vegyespáros (opcionális – helyszíni nevezéssel) 

 
2022. 08.13. (szombat) – Utánpótlás Verseny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korlátozás: egy versenyző maximum két versenyszámban nevezhet. 

https://ponger.hu/event/update/38 - 
https://www.facebook.com/events/5532318886832430 

 

 
9:30-tól  

 
Jelentkezés a versenybíróságnál, legkésőbb 
a versenyszám megkezdése előtt 30 perccel. 
 

10 óra 
 
 
 
11 óra 
 
 
 
15 óra 

U-11 fiú egyéni verseny – max: 24 fő  
U-11 leány egyéni verseny – max: 24 fő  
Főtábla – Vigasztábla 
 
U-15 fiú egyéni verseny – max: 40 fő  
U-15 leány egyéni verseny – max: 24 fő  
Főtábla – Vigasztábla 
 
U-13 fiú egyéni verseny – max: 40 fő  
U-13 leány egyéni verseny – max: 24 fő  
Főtábla – Vigasztábla 
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2022. 08.14. (vasárnap) – Felnőtt verseny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://ponger.hu/event/update/39 
https://www.facebook.com/events/769503947387502 

 
A verseny lebonyolítása: 

A verseny a PONGER rendszerben kerül lebonyolításra. 
A benevezett versenyzőket 3-as, vagy 4-es selejtező csoportokba sorsoljuk be. A csoportok 1-2. 
helyezettjei jutnak a verseny Főtáblájára, a 3-4. helyezettek a Vigasztáblára, Mindkét táblán 
egyenes kieséses rendszerben folyik tovább a verseny. A mérkőzések három nyert játszmáig 
tartanak. 
Az indulók létszámtól függően a selejtező csoportok mérkőzései és a vigasztábla mérkőzései 2 
nyert szettre is játszhatók. 
 
Amennyiben a meghirdetett versenyszámok 16 óráig befejeződnek, helyszíni 
nevezéssel vegyespáros versenyt is rendezünk! 
 
Díjazás: Az 1-3. helyezettek szép díjazásban részesülnek.  
A verseny különlegessége az, hogy a résztvevők bekerülnek Magyarország egyetlen 
Élő-pontos ranglistapont rendszerébe. (https://ponger.hu/user-manual). 
 
Nevezés: Nevezni csak a szabadidős PONGER rendszerben lehet (ponger.hu).  
Az igazolt versenyzőknek is regisztrálniuk kell, mivel ez a verseny nem a MOATSZ keretei között 
kerül megrendezése.  
Akik még nem regisztráltak, a PONGER regisztrációs segédlet a mellékletben illetve az ATSK 
honlapján (atsk.hu) megtalálható. 
A nevezések elfogadása a beérkezés sorrendjében történik, tekintettel az egyes 
versenyszámokra meghatározott létszámkeretekre! A nevezések alakulása a PONGER 
rendszerben nyomon követhetőek, illetve a végleges nevezési listát az ATSK honlapon 
is közzétesszük. 
 
Nevezési határidő: 2022. augusztus 05. (péntek) 

 
8:30-tól  

 
Jelentkezés a versenybíróságnál, legkésőbb 
a versenyszám megkezdése előtt 30 perccel. 
 

9 óra 
 
 
 

Amatőr férfi egyéni verseny – max: 64 fő / igazolt 
versenyzők nem indulhatnak 
• Csoportmérkőzések 
• Főtábla – Vigasztábla 
• Eredményhirdetés 
 

13 óra 
 
 
 

Nyílt férfi és női egyéni verseny / nincs 
korlátozás, bárki indulhat 
• Csoportmérkőzések 
• Főtábla – Vigasztábla 
• Eredményhirdetés 
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Sorsolás: A verseny helyszínén, a versenyszám megkezdése előtt 15 perccel. 
A versenyszámok megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kell jelentkezni a versenybíróságnál, 
illetve az esetleges módosításokat is eddig az időpontig lehet jelezni. 
 
Nevezési díj: 2000 Ft/fő/1 versenyszám, illetve 3000 Ft/fő/2 versenyszám  
 
A versennyel kapcsolatosan, illetve esetleges szállás igénnyel, Márki Ernő versenyigazgatónál lehet 
érdeklődni (tel.: +36 30 852 6556) 
 
Egyéb tudnivalók: 
• A verseny 12-16 db JOOLA asztalon, JOOLA Flash (műanyag) labdával kerül lebonyolításra. 
• A versenykiírásban külön nem szabályozott kérdésekben a MOATSZ versenyszabályai az 

irányadóak. 
• Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendező felelősséget nem vállal. 
• A versenyen egészségi állapotának megfelelően, mindenki saját felelősségére vesz részt. 
• A verseny helyszínén Büfé fog üzemelni 

 
A családtagokat, kísérőket, illetve a versenyzőket szeretettel várja az Iskola mellett található Algyői 
Borbála Fürdő (http://borbalafurdo.hu)! 
 
Az egyéb kiegészítő program lehetőségek leírása, illetve a versennyel kapcsolatos 
minden információ megtalálható lesz a rendező egyesület honlapján: www.atsk.hu 
 
Szeretettel várunk mindenkit az nyári felkészülést követő első versenyen! 
 
Szeged, 2022. június 21. 
 
        Márki Ernő 
         szervező 

 
 

A verseny támogatói: 
• Nemzeti Együttműködési Alap 
• Csongrád-Csanád Megyei Asztalitenisz Szövetség 
• PONGER Kft. 

 
 
 

 
 
  


