
A KSI SE 
Évadnyitó I. osztályú utánpótlás asztalitenisz ranglistaversenye 

2020. augusztus 25–28. 
 
1. A verseny célja: 

Versenytapasztalatok, sikerélmények, motivációs hatások. valamint ranglistapontok 
szerzésének lehetőségével hozzájárulás az utánpótlás korú versenyzők sportszakmai 
fejlődéséhez. 

 
2. A verseny rendezője: 

a KSI SE Asztalitenisz-szakosztálya 
 

3. Támogató: 
Magyar Asztalitenisz Szövetség 
 

4. A Versenybíróság: 
Főbíró:  Szabó László   
Helyettes: Karikás Gábor  

 
 
5. Versenyszámok: 
 

a) I.o. ifjúsági fiú egyes (2002.01.01-én és utána születettek) 
b) I.o. ifjúsági fiú páros 
c) I.o. serdülő fiú egyes (2005.01.01-én és utána születettek) 
d) I.o. serdülő fiú páros 
e) I.o. újonc fiú egyes (U13: 2007.01.01-én és utána születettek) 

(U12: 2008.01.01. és 2008.12.31. között születettek) 
(U11: 2009.01.01-én és utána születettek) 

 
6. A verseny helyszíne: 

KSI SE Asztalitenisz-csarnok, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 
7. A verseny időbeosztása: 

Augusztus 25. kedd 10.00 újonc egyes (U11) és (U12) korcsoport selejtező 
 csoportmérkőzések, majd főtábla 

  

Augusztus 26. szerda 10.00 újonc egyes (U13) korcsoport selejtező csoportmérkőzések,
  majd főtábla 

Augusztus 27. csütörtök 09.00  serdülő páros 
11.30  serdülő egyes selejtező csoportmérkőzések  
16.00 serdülő egyes főtábla  

Augusztus 28. péntek 09.00  ifjúsági páros 
11.30  ifjúsági egyes selejtező csoportmérkőzések  

 15.30 ifjúsági egyes főtábla  
 

 
8. Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezési határideje: 2020. augusztus 21., péntek 
Nevezési díj: 

a) ifjúsági egyes versenyszámra: 2.000 Ft/fő 
 ifjúsági páros versenyszámra: 1.000 Ft/fő 
b) serdülő egyes versenyszámra: 1.500 Ft/fő 
 serdülő páros versenyszámra: 750 Ft/fő 
c) újonc egyes versenyszámokra: 1.200 Ft/fő 



A fenti összegek versenyszámonként értendők! A nevezési díj a helyszínen fizetendő!  

Felhívjuk a figyelmet a MOATSZ Elnökségének 114/2007. sz. határozatára, mely szerint a 
ranglistaversenyen kizárólag az a versenyző vehet részt, és állhat asztalhoz, akinek a 
nevezési díja az adott versenyszám megkezdésének időpontjáig befizetésre kerül. A 
nevezési díjak verseny alatti és utólagos befizetésére nincs lehetőség. 
 
Nevezni kizárólag elektronikus úton a nevezes.moatsz.hu weboldalon keresztül „online” 
módon lehet. A nem online módon leadott nevezéseket, valamint a határidőig be nem 
érkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 
 
Sorsolás: 2020. augusztus 24-én, hétfőn 15.00 órakor a MOATSZ-ban. 
 

9. Indulási jogosultság: 
A COVID helyzetre tekintettel a versenyen csak magyar versenyzési engedéllyel rendelkezők 
indulhatnak. 

 
10. A verseny lebonyolítása: 

Az egyes versenyszámok – a nevezők számától függően – csoportos körmérkőzéses 
selejtezővel kezdődnek, majd egyenes kieséses főtáblával kerülnek lebonyolításra.  
A serdülő és ifjúsági egyesben főtáblára nem jutó versenyzők számára vigaszversenyt nem 
rendezünk.  
Valamennyi páros versenyszám egyenes kieséses rendszerű.  
Valamennyi versenyszám – a párosok kivételével - végig 3 nyert játszmáig tartanak. A páros 
versenyszámok 2 nyert játszmáig tartanak, kivéve az elődöntőket és a döntőket, amelyek 3 
nyert játszmáig folynak. 

A versenyek a KSI SE Asztalitenisz-csarnokának 2 termében, 4 db STIGA és 4 db DONIC 

asztalon, JOOLA Flash 40+*** versenylabdával kerülnek lebonyolításra. 

Amennyiben a nevezők nagy száma indokolja, akkor a lebonyolítási renden változtatni 
kényszerülünk, amelyet a verseny előtti napon a MOATSZ honlapján közzé teszünk!   

 
11. A díjazás: 

A versenyszámok győztesei kupa-, érem- és tiszteletdíjazásban, a helyezettjei éremdíjazásban 
részesülnek. Az U11, az U13 és a serdülő versenyek egyeseiben az 5–8. helyezettek is 
éremdíjazásban részesülnek. 

 
12. Egyebek: 

 A páros versenyszámra X-szel nevezetteket a Versenybíróság válogatás nélkül állítja 
párba és a versenyen jelenlévő páros összeállítását nem változtatja meg. 

 Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendező egyesület felelősséget nem vállal! 
 A versenyzők legkésőbb fél órával a versenyszám hivatalos kezdési időpontja előtt a 

Versenybíróságnál kötelesek jelentkezni versenyzési és sportorvosi igazolásukkal, valamint 
személyi adataikat igazoló okmányokkal. Aki személyi adatait nem tudja igazolni, a 
versenyen nem indulhat. 

 A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az 
irányadók. 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a COVID helyzet miatt – az asztalitenisz csarnok kisebb 
befogadóképességéből adódóan – csak az aktuális mérkőzések résztvevői és kisérői 
(edzők, szülők) tartózkodjanak lehetőség szerint a csarnokban. 

 
Budapest, 2020. augusztus 7. 
 
           KSI SE Asztalitenisz Szakosztálya 
 
 

Jóváhagyta: Kékedi Tibor s.k. Fazekas Péter 
 a JVB elnöke sportigazgató 

http://nevezes.moatsz.hu/

