
            

 

                           

XVI. HLSZ-Groupama Lábtenisz Torna 

2019. január 13., 10:00-16:00 
 

 

A torna helyszíne: 

Angyalföldi Láng Sportcsarnok (1139 Budapest, Rozsnyai utca 4.) 
 

 

A torna szervezői és rendezői 
 

A tornát a HLSZ írja ki, a résztvevő csapatokkal együttműködve szervezi és működteti. 

 

  

A torna programja röviden 
 

Időtartam: 10.00-tól kb. 16.00-ig 

Érkezés és regisztráció: 10.00-tól 10.30-ig 

Versenysorsolás 10.30 

Ebéd: 13.00-tól 

 

A nevezés 

 
Három kategória indul, azonban mindenki csak egyben nevezhet, a versenykiíráshoz 

mellékelten elküldött nevezési lap kitöltésével és e-mailen történő visszaküldésével, 

csapatonként 2+1 fő. A nevezési lapon a nevezési kategória megjelölése szükséges. 

 

A 3 kategória: 

 

1. Juhász Roland kategória (profi lábtenisz játékosok bajnoksága) 

2. Király Gábor kategória (nyílt bajnokság, legalább 1 fő 45 év alatt) 

3. Gera Zoltán kategória (nyílt bajnokság, 45 év felett) 

 

 

 



            

 

 

A Juhász Roland kategóriában a profi/hivatásos lábtenisz játékosok nevezését várjuk. 

A nyílt bajnokság Király Gábor kategóriában olyan amatőr csapatok nevezhetnek, 

melyeknek legalább 1 tagja 45 év alatti, míg a Gera Zoltán kategóriában olyan amatőr 

csapatok nevezését várjuk, melyeknek mindegyik tagja 45 év feletti. 

 

 

A torna lebonyolítása, a helyezések eldöntése 
 

A versenysorsolást követően a 3 kategóriában (Király, Juhász, Gera) külön, a nevező csapatok 

számától függően kb. 4-5 csoportban és 5 pályán (A és B csarnok egyaránt) zajlanak majd a 

küzdelmek.  

 

Minden pálya mellett egy pályafelügyelő segíti majd a mérkőzések eredményeinek rögzítését. 

A pályafelügyelő NEM pályabíró, a torna versenybírója Forgács István lesz, vitás kérdések 

esetén hozzá lehet fordulni. A torna szakmai lebonyolításáért szintén ő felel. 

 

 

A torna költségei 
 

A nevezés és részvétel díjtalan. A nevezők számára ingyenes reggeli és ebéd lehetőség is 

biztosított. A nevezők kísérői részére a csarnokon belül található büfé áll majd rendelkezésre. 

 

 

A torna díjazása 

 
Díjainkról a torna napján, a helyszínen adunk információt a nevezni kívánó játékosoknak. 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 
A regisztráció alkalmával fényképes igazolvány felmutatása szükséges, így kérünk mindenkit, 

hozzon magával személyazonosításra alkalmas okmányt, a nevezés anélkül nem lehetséges! 

 

Külön játékszabályok vonatkoznak a profi (Juhász Roland) és a nyílt (Király Gábor és Gera 

Zoltán) kategóriákra. A profi és nyílt bajnokságra vonatkozó játékszabályokat a nevezést 

követően megküldjük a nevezőknek. 

 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

Budapest, 2018. december 13. 

 

Dr. Horváth Gábor 

              HLSZ főtitkár 


