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A verseny rendezője: KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM  

 SZILÁDY ÁRON GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 14. 

 

 

A verseny ideje: 2021. december 3–4. (péntek–szombat) 
  

Helye: KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM  

 SZILÁDY ÁRON GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 14. 

 

 

Kategóriák: mindkét sportágban 

 

 I. általános iskola 2006. december 31-e után születettek 

 II. középiskola 2002–2006 között születettek 

 

 

Versenyszámok: ASZTALITENISZ 

 

 Egyéni  fiú 

    leány 

 

 Csapat  2-3 fős fiú 

    2-3 fős leány 

 

 SAKK 

 

 Egyéni  fiú 

    leány 

 

 Csapat  3 fős fiú 

    3 fős leány 

  



Általános szabályok – Fiatalabb versenyző tagja lehet az öregebb kategória csapatának. 

 – Fiú csapatban leány is játszhat. 

– Egy tanuló, csak egy csapatban szerepelhet. 

– 2007-esek egyéniben és csapatban is csak egy – választott – kategóri-

ában szerepelhetnek. 

 

A verseny lebonyolítása Sakk 

– 7 fordulós svájci rendszerben. 

– Csapatot csak az egy mezőnyben induló versenyzők alkothatnak. 

Iskolánként a legjobb három egyéni helyezést elért versenyző alkot 

egy csapatot kategóriánként! 

 Asztalitenisz  

– Mérkőzések DC rendszerben kerülnek lebonyolításra. 

– Pénteken csapatversenyek, szombaton egyéni versenyek lesznek, 

egyenes kiesési rendszerben. 

– 40 mm-es, ún. nagy labda. 

– 3 nyert játszmáig tart a mérkőzés. 

– 11 pontig tart a játszma. 

– 2 pontonként váltott adogatás. 

A nevezések alapján a lebonyolítási rendszer megváltoztatásának és a kategóriák összevonásának a 

jogát fenntartjuk! 

  



REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS  

GYORSTOLLAS VERSENYE 
 

 

Ha tudsz teniszezni, tollasozni, vagy fallabdázni, 

akkor ebbe a játékba gyorsan beleszeretsz. 

 

Gyors sikerélmény – könnyen megtanulható szabályok – nem kimondottan profi ellenfelek. 

 

A verseny célja:  

– versenyzési lehetőséget biztosítani az általános iskolák felső tagozatosainak 

   és középiskolás diákoknak 

– a gyorstollas (Crossminton) sportág népszerűsítése 

 
 

A verseny helye:  KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM  

 SZILÁDY ÁRON GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 14. 

 

A verseny ideje:   2021. december 3–4. (a sakk- és asztalitenisz verseny betétversenyeként) 

 

A verseny résztvevői:  a református iskolák III–VI. korcsoportos tanulói 

 

Lebonyolítási rend:   A nevezők létszámától függően körmérkőzés vagy csoportmérkőzések 

formájában, egyéni versenyszám. III. és IV. korcsoportnak 4x4 m-es pálya 

8 m távolságban, V. és VI. korcsoport a lenti ábra szerinti pálya 

 

Egyéb sportági rendelkezések:  

 

● igény szerint ütőt biztosítunk 

● váltócipő használata kötelező 

● játékszabályok: a gyorstollas sportág 

játékszabályai szerint 

 

  



Nevezés valamennyi sportágban: 

 

NÉV SZERINTI nevezéseket várunk 

2021. november 6-ig! 
 

  

KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 

SZILÁDY ÁRON GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

6400 Kiskunhalas Kossuth L. u. 14. 

Tel.: 06-77/421-215 

Fax: 06-77/421-177 

Mobil: 20-354-2989 

  

Péter Attila testnevelő tanár Igás Andor testnevelő tanár 

sakk és asztalitenisz gyorstollas 

sakkesasztalitenisz@szilady.net andor.igas@szilady.net 

 

 

Díjazás I–III. helyezettek: 

  Egyéniben érem  

  Csapatban serleg + érem 

 

 IV–VI. helyezettek: oklevél 

 

Költségek A rendezési költségek a rendező szerveket, az utazási, étkezési, nevezési díjak a 

résztvevő iskolákat terhelik. 

 

 Szállásköltség:  3500 Ft/fő/éj 

 Nevezési díj 600 Ft/fő 

 Reggeli  700 Ft/fő 

 Ebéd  1105 Ft/fő 

 Vacsora  900 Ft/fő 

 Úticsomag 900 Ft/fő 

  

mailto:sakkesasztalitenisz@szilady.net


Nevezés, szállás és étkezés rendelése a mellékelt nevezési lapon! 

 
Program: 

2021. december 3. (péntek) 

12:00-ig   az iskolák beérkezése 

12:00–13:30  regisztráció, elhelyezkedés, ebéd 

13:30   technikai értekezlet 

13:45   MEGNYITÓ 

14:00–18:00 versenyek 

18:00–19:00 vacsora 

19:00–22:00 közösségi szórakoztató program 

   Külön a diákoknak, külön a kísérőknek. 

   Kísérőknek sportos jellegű öltözet szükséges! 

 

2021. december 4. (szombat) 

7:30–8:30 reggeli 

8:45   technikai értekezlet 

9:00–12:00 versenyek 

12:40   EREDMÉNYHIRDETÉS 

13:00-tól  ebéd 

14:00-tól  hazautazás 

 

 

Kiskunhalas, 2021. október 13-án 

 

 

 

Baráti üdvözlettel: 

 

 

 

 

 

 Péter Attila Igás Andor Varga Judit 

 testnevelő tanár  testnevelő tanár  igazgató 

 sakk – asztalitenisz gyorstollas 

 versenyszervező versenyszervező 

 


