
Huszonnégy órás Asztalitenisz Emlékverseny  

az 1921. december 14-i Sopron és környéke népszavazás 

tiszteletére  
 

Versenykiírás 
 

A verseny célja: Megemlékezni az asztalitenisz lehetőségeivel, a száz éve 

történt Sopron város és közvetlen környéke (Balf, 

Ágfalva, Fertőboz, Fertőrákos, Harka, Nagycenk, 

Kópháza) polgárainak legjelentősebb népszavazásáról, 

hogy végleg magyarok maradhassunk az idők 

végezetéig.   

 

A verseny helye:   Krasznai Ferenc Sportcsarnok 

 

A verseny ideje: 2021. december 11. (szombat) 14:00 órától, december 

12. (vasárnap) 14:00 óráig 

 

Megnyitó:  2021. december 11. 14:00 óra, 

 Dr. Fábián Attila, 

 Soproni Egyetem rektora 

 

 

Nevezési határidő: 2021. december 10. 

 

Nevezés módja:   e-mail-en: turris@freemail.hu 

     vagy a 06/30 9461 518 -es telefonszámon 

 

Nevezni lehet: egyénenként, csoportonként, iskolánként, 

településenként, valamint a helyszínen 

 

A verseny rendezője: Turris SE Asztalitenisz Szakosztály és a Sopron Városi 

Szabadidősport Szövetség 

  

Szervező bizottság elnöke: Dr. Fülöp József, Turris SE alelnöke 

tagjai:  Stummer Gábor szakosztályvezető 

Fekete Katalin segédedző 

 

Versenybíróság vezetője: Szabó János - nemzetközi bíró (asztalitenisz) 

tagjai: Kónyi Kiss Gábor volt edző és Tóth Tibor vezetőedző  

 

A verseny lebonyolítása: A résztvevők lehetnek amatőrök, a megyei és nemzeti 

bajnokságban indulók, valamint 14 év alatti gyermekek, 

akik a verseny során 14:00 órától (szombaton) 18:00 

óráig, vasárnap 10:00 órától 14:00 óráig kapcsolódnak be 

a versenybe.  

A versenyszerű sportolók amatőrökkel szemben csak 

gyengébbik kézzel játszhatnak.  

A csapatok óránként cserélik egymást. Az eredményt 

viszik magukkal.  

mailto:turris@freemail.hu


Egy mérkőzés 1 szett. 

Lehetőleg minden indulónak, vagy tartaléknak játszani 

kell minden órában. 

Az eredmények összesítéséért óránként és a 24 óra 

elteltével a bírók felelnek.  

 

A csapatok létszáma:  10 fő + 2 fő tartalék, női-férfi vegyesen. 

Az Soproni Egyetem önálló csapattal indul. 

 Számításaink szerint, mintegy 200 fő. (19 csapat) 

 

A verseny díjazása: Minden résztvevő számára nemzeti színű emléklap. 

 

Nevezési díj: Versenyzőnként 1000 Ft  

 

Nevezési díj befizetési módja:  2021. december 11-én, 13:30-kor, a verseny helyszínén.  

 

Büfé: Az egész verseny alatt folyamatosan üzemel 

    

 

Készítette:  a Turris SE elnöksége nevében: 

 

 

Sopron, 2021. szeptember 14.  

  

 

Dr. Fülöp József 

alelnök 


