
   2020/2. félévi  versenynaptár 

Nk kupa (BL, ETTU) EL NBI. NBII. NBIII. Orsz. felnőtt

júl.01 sze

júl.02 cs

júl.03 p

júl.04 szo

júl.05 v

júl.06 h

júl.07 k

júl.08 sze

júl.09 cs

júl.10 p

júl.11 szo

júl.12 v

júl.13 h

júl.14 k

júl.15 sze

júl.16 cs

júl.17 p

júl.18 szo

júl.19 v

júl.20 h

júl.21 k

júl.22 sze

júl.23 cs

júl.24 p

júl.25 szo

júl.26 v

júl.27 h

júl.28 k

júl.29 sze

júl.30 cs

júl.31 p

Orsz. utánpótlás EgyébNk felnőtt Para Nemzetközi up.

Veterán 

ranglistaverseny 

(Nádudvar)

Jelmagyarázat a válogatottakhoz:

X = edzőtábori nap

V = versenynap

A válogatottak programjai tájékoztató jellegűek, indokolt esetben módosulhatnak!



   2020/2. félévi  versenynaptár 

Nk kupa (BL, ETTU) EL NBI. NBII. NBIII. Orsz. felnőtt Orsz. utánpótlás EgyébNk felnőtt Para Nemzetközi up.

aug.01 szo

aug.02 v

aug.03 h

aug.04 k

aug.05 sze

aug.06 cs

aug.07 p

aug.08 szo

aug.09 v

aug.10 h

aug.11 k

aug.12 sze

aug.13 cs

aug.14 p

aug.15 szo

aug.16 v

aug.17 h

aug.18 k

aug.19 sze

aug.20 cs

aug.21 p

aug.22 szo

aug.23 v

aug.24 h

aug.25 k

KSI U11, U12 

újonc évadnyitó 

ranglistaverseny

aug.26 sze

Statisztika U10, 

U11, U12, U13 

újonc évadnyitó 

ranglistaverseny

KSI U13 újonc 

évadnyitó 

ranglistaverseny

aug.27 cs

aug.28 p

aug.29 szo

aug.30 v

aug.31 h

Ünnepnap

Statisztika/ KSI ifjúsági leány és fiú 

évadnyitó ranglistaverseny

 Felnőtt női Budapest Bajnokság 

(Statisztika)

Statisztika/ KSI serdülő leány és fiú 

évadnyitó ranglistaverseny

 Felnőtt férfi Budapest Bajnokság 

(Statisztika)

EL, NB helybetöltő

Veterán 

ranglistaverseny 

(Nádudvar)

Veterán 

ranglistaverseny     

Hévíz

Jelmagyarázat a válogatottakhoz:

X = edzőtábori nap

V = versenynap

A válogatottak programjai tájékoztató jellegűek, indokolt esetben módosulhatnak!



   2020/2. félévi  versenynaptár 

Nk kupa (BL, ETTU) EL NBI. NBII. NBIII. Orsz. felnőtt Orsz. utánpótlás EgyébNk felnőtt Para Nemzetközi up.

szept.01 k

szept.02 sze

szept.03 cs

szept.04 p

szept.05 szo 1 (f) 1 (f) 1 1

szept.06 v

szept.07 h

szept.08 k

szept.09 sze

szept.10 cs

szept.11 p T (n)

szept.12 szo 2 (f) T (n) 2 2 2

szept.13 v T (n)

szept.14 h

szept.15 k

szept.16 sze

szept.17 cs

szept.18 p

szept.19 szo 3 (f) 3 (f) 3 3

szept.20 v

szept.21 h

szept.22 k

szept.23 sze

szept.24 cs

szept.25 p

szept.26
szo

szept.27 v

szept.28 h

szept.29 k

szept.30 sze

Újonc ranglistaverseny (Bük)

Régiós újonc és serdülő ranglistaverseny

Első iskolai nap

LIEBHERR ITTF European 

Individual Championships, 

Warsaw (POL)

Serdülő OB egyéni és páros (Bük)

Serdülő és ifjúsági vegyes páros OB 

(Bük)

Ifjúsági OB egyéni és páros (Bük)

Felnőtt női és férfi TOP16

Jelmagyarázat a válogatottakhoz:

X = edzőtábori nap

V = versenynap

A válogatottak programjai tájékoztató jellegűek, indokolt esetben módosulhatnak!



   2020/2. félévi  versenynaptár 

Nk kupa (BL, ETTU) EL NBI. NBII. NBIII. Orsz. felnőtt Orsz. utánpótlás EgyébNk felnőtt Para Nemzetközi up.

okt.01 cs

okt.02 p T (n)

okt.03 szo 4 (f) T (n) 4 4 4

okt.04 v T (n)

okt.05 h

okt.06 k

okt.07 sze

okt.08 cs

okt.09 p

okt.10 szo 5 (f) T (n) 5 (f) 5 5

okt.11 v T (n)

okt.12 h

okt.13 k

2020 European Team 

Championships           

(Stage 1, R1)

okt.14 sze

okt.15 cs

okt.16 p

okt.17 szo

okt.18 v

okt.19 h

okt.20 k

okt.21 sze

okt.22 cs

okt.23 p Munkaszüneti nap

okt.24 szo 6 (f) 6 6 6

okt.25 v 7 (f)

okt.26 h

okt.27 k

okt.28 sze

okt.29 cs

okt.30 p

okt.31 szo

Vörsas Kupa Felnőtt férfi 

(Szombathely)                              

1. oszt. Női ranglistaverseny

Champions League 

Women (Qualif. 2nd leg)

Champions League 

Women (Qual. 1st leg)

European Youth Top 10 Berlin (GER)
Török Mihály 

emlékverseny (Szeged)

2020 European Team 

Championships                 

Uncle Pop ITTF Women’s 

World Cup, Bangkok (THA)

LIEBHERR ITTF Men’s 

World Cup, Dusseldorf 

(GER) Serdülő ranglistaverseny (Orosháza)

Veterán 

ranglistaverseny 

Békéscsaba

Őszi szünet

Újonc ranglistaverseny (Orosháza)

Jelmagyarázat a válogatottakhoz:

X = edzőtábori nap

V = versenynap

A válogatottak programjai tájékoztató jellegűek, indokolt esetben módosulhatnak!

https://www.ittf.com/tournament/5185/2020/mens-world-cup/#
https://www.ittf.com/tournament/5185/2020/mens-world-cup/#
https://www.ittf.com/tournament/5185/2020/mens-world-cup/#


   2020/2. félévi  versenynaptár 

Nk kupa (BL, ETTU) EL NBI. NBII. NBIII. Orsz. felnőtt Orsz. utánpótlás EgyébNk felnőtt Para Nemzetközi up.

nov.01 v

nov.02 h

nov.03 k

nov.04 sze

nov.05 cs

nov.06 p

nov.07 szo

nov.08 v

nov.09 h

nov.10 k

nov.11 sze

nov.12 cs

nov.13 p

nov.14 szo

nov.15 v 8 (f) 7 7 7

nov.16 h

nov.17 k

2020 European Team 

Championships          

(Stage 1, R2)

nov.18 sze

nov.19 cs

nov.20 p

nov.21 szo 9 (f) 8 8 8
Területi újonc 

ranglistaverseny

nov.22 v
Területi serdülő 

ranglistaverseny

nov.23 h

nov.24 k

nov.25 sze

nov.26 cs

nov.27 p

nov.28 szo

nov.29 v

nov.30 h

Champions League Men 

(R2)

Champions League 

Women (R2)

Újonc Moatsz csapat?

Ifjúsági Moatsz csapat?

ITTF World Junior Table Tennis 

Championships, Guimarães 

(POR)

Ifi TOP24

ITTF World Junior Circuit 

Premium Hungarian Junior & 

Cadet Open, Szombathely 

(HUN)

Champions League Men 

(R1)

Champions League 

Women (R1)

Ifi TOP24

Vörsas Kupa Ifi fiú           

(Szombathely)                                 

1. oszt. Ifi lány ranglistaverseny

Őszi szünet

Újonc TOP24

Jelmagyarázat a válogatottakhoz:

X = edzőtábori nap

V = versenynap

A válogatottak programjai tájékoztató jellegűek, indokolt esetben módosulhatnak!



   2020/2. félévi  versenynaptár 

Nk kupa (BL, ETTU) EL NBI. NBII. NBIII. Orsz. felnőtt Orsz. utánpótlás EgyébNk felnőtt Para Nemzetközi up.

dec.01 k

dec.02 sze

dec.03 cs

dec.04 p

dec.05 szo 10 (f) 9 9 9

dec.06 v 11 (f)

dec.07 h

dec.08 k

2020 European Team 

Championships          

(Stage 1, R3)

dec.09 sze

dec.10 cs

dec.11 p

dec.12 szo Munkanap
dec.13 v 10 10 10

dec.14 h

dec.15 k

dec.16 sze

dec.17 cs

dec.18 p

dec.19 szo 11 11 11

dec.20 v

dec.21 h

dec.22 k

dec.23 sze

dec.24 cs

dec.25 p

dec.26 szo

dec.27 v

dec.28 h

dec.29 k

dec.30 sz

dec.31 cs Szilveszter

Serdülő TOP24

Champions League Men 

(R3)

Champions League 

Women (R3)

ITTF World Junior Table Tennis 

Championships, Guimarães 

(POR)

Reménységek Kupája

Champions League 

Women (R4)

2020/2021 Europe Cup 

Man and Women (R1)

Champions League Men 

(R4)

Aréna Győr Kupa

Téli szünet

Karácsony

Jelmagyarázat a válogatottakhoz:

X = edzőtábori nap

V = versenynap

A válogatottak programjai tájékoztató jellegűek, indokolt esetben módosulhatnak!


