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SZÉKESFEHÉRVÁR 
  

 



V E R S E N Y K I Í R Á S 

 
 A verseny rendezője: A Honvéd sportegyesületek Országos Szövetsége. 

 

 A verseny szervezője: Honvéd Szondi Gy. Sportegyesület 

 

 A verseny célja: Versenyzési lehetőséget biztosítani a HM és MH 

intézményeinél, szerveinél és katonai alakulatainál szolgálatot teljesítő katonák, 

önkéntes tartalékosok és polgári alkalmazottak, a NKE Ludovika Zászlóalj és a 

HOSOSZ tagszervezetei amatőr versenyzői részére. 

 

 A verseny helye: Székesfehérvár, Kiskút úti teniszcentrum és Laktanyai 

pályák. 

 A verseny ideje: 2017. szeptember 02-03 / szombat-vasárnap/. 

 Versenylabda: Slezinger 

 Pályák száma: 4 salakos. (Szükség esetén +3 pálya)  

 

 Nevezési feltételek:  

 A versenyre nevezhet a MH aktív, nyugállományú, hivatásos, szerződéses 

és közalkalmazotti, a NKE Ludovika Zászlóalj hallgatói és az önkéntes tartalékos 

katonai állománya valamint a HOSOSZ tagszervezetei amatőr civil versenyzői.  

 A bajnokságon a versenyzők saját katonai szervezetüket vagy azt a HSE-t 

képviselik, akinek érvényes tagsággal rendelkező tagjai. Az idősebb játékosok 

alacsonyabb korosztályban elindulhatnak.  

 

 Nevezési díj: NINCS! 

 

A verseny lebonyolítása: 

 A jelentkező párosok / 8 párost meghaladóan/ sorsolás alapján kialakított 

4-es csoportokban kőrmérkőzés a párosok között. A csoportkörben elért 

helyezések alapján egymás elleni mérkőzéssel a helyezések eldöntése. / a csoport 

1. helyezései, 2. helyezései. stb. / 6 páros, vagy kevesebb induló esetén 

körmérkőzésekre kerül sor.  

 

A lebonyolítási rend változtatás jogát fenntartjuk, de minden páros minimum 2 

mérkőzést játszani fog! 

 

 Korosztályok: 

 Férfi páros korhatártól függetlenül 

 Férfi páros 100 év felett. /a versenyzők 50 évnél nem lehetnek fiatalabbak/ 

 

 Játékrend:  



A mérkőzések 8 nyert gémig tartanak.  8:8-as állásnál rövidített játék 

következik. A mérkőzéseken versenybíró nem kerül kijelölésre. Amennyiben a 

versenyzők kérik, vagy a vitás kérdések eldöntésére a versenybizottság 

mérkőzésvezetőt jelöl ki. Egyéb felmerülő kérdésekben az érvényben lévő MTSZ 

szabályai alapján a versenybizottság dönt.  

 

 A mérkőzés kezdete előtt 5 perc bemelegítési lehetőséget biztosítunk. A 

mérkőzés kihirdetését követően várakozási idő nincs. 

  

 Nevezési határidő: 2017. augusztus 29.  

A nevezés során meg kell adni a nevezett játékosok nevét rendfokozatát, 

/státuszát/, születési évét és a szolgálati helyét. 

 

Nevezni a szondi.szentes@gmail.com írásban lehet. 

A versennyel kapcsolatos információ: 

 Szentes László, Mobil: 06 20/6200 521 

 

A verseny kezdete: 2017. szeptember 02. / szombat 09.00 

 

Sorsolás: 2017. augusztus 30-án  10.00-kor a Kiskút úti teniszcentrumban. 

 

Egyebek: 

 

A sorsolás eredményéről és a játékrendről minden nevezett versenyző e-mailben 

értesítést kap. Minden páros köteles a rendezőségnél jelentkezni az első 

mérkőzése megkezdése előtt 1 órával, illetve a további mérkőzése(i) előtt ½ 

órával. A mérkőzés megkezdése előtti jelentkezést elmulasztó párosok 

automatikus 8:0-s vereséget szenvednek. 

 

A nevezési határidőig nevezett versenyzők esetében, igény szerint korlátozott 

számban 2 ágyas elhelyezést tudunk biztosítani térítés ellenében. 

 

A verseny ideje alatt mindkét napon meleg egy-tál ételt biztosít a rendezőség. 

 

A bajnokság győztese nem nyeri el a „Magyar Honvédség 2017. évi Páros  

Teniszbajnoka” címet! 

 

 

 

        Szentes László nyá. ezredes 
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