I. osztályú újonc leány asztalitenisz ranglistaverseny
és a

2020. évi serdülő és ifjúsági leány Országos Bajnokság
versenykiírása
2020. szeptember 25–27.
1. A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás korú versenyzők sportszakmai
fejlődéséhez és ranglistapontok szerzéséhez. Kapcsolatépítés az asztalitenisz
utánpótlás-nevelő egyesületek játékosai és edzői között.
2. A verseny rendezője:
Magyar Asztalitenisz Szövetség
A versenybíróság:
Főbíró:
Szabó László
Főbíró h.:
Gulyás Vince
3. A verseny helye
Ormai László asztalitenisz-csarnok, 1022 Bp. Marczibányi tér 13.
4. Versenyszámok:
- U11 újonc leány egyes (2009.01.01.-én és utána születettek)
- U13 újonc leány egyes (2007.01.01.-én és utána születettek)
- Serdülő leány egyes (2005.01.01.-én és utána születettek)
- Serdülő leány páros (2005.01.01.-én és utána születettek)
- Ifjúsági leány egyes (2002.01.01.-én és utána születettek)
- Ifjúsági leány páros (2002.01.01.-én és utána születettek)
5. A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje:
2020. szeptember 25. (péntek)
10.00 óra: U11 újonc leány egyes csoportos selejtező, majd főtábla
13.00 óra: U13 újonc leány egyes csoportos selejtező, majd főtábla
2020. szeptember 26. (szombat)
10.00 óra: serdülő leány páros
12.00 óra: serdülő leány egyes csoportos selejtező, majd főtábla
2020. szeptember 27. (vasárnap)
10.00 óra: ifjúsági leány páros
12.00 óra: ifjúság leány egyes csoportos selejtező, majd főtábla
6. Nevezés, sorsolás:
A nevezések beérkezésének határideje: 2020. szeptember 21. (hétfő).
Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon
keresztül lehet.
Sorsolás: 2020. szeptember 24. (csütörtök) 15.00 órakor a MOATSZ-ban.

7. Nevezési díjak:

újonc egyes versenyszámokra: 1.200 Ft/fő

serdülő egyes versenyszámra: 1.500 Ft/fő

serdülő páros versenyszámra: 750 Ft/fő

ifjúsági egyes versenyszámra: 2.000 Ft/fő

ifjúsági páros versenyszámra: 1.000 Ft/fő
A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját ki kell fizetni.
8. Indulási jogosultság:
A COVID helyzetre tekintettel a versenyen csak magyar versenyzési engedéllyel
rendelkezők indulhatnak.
9. A verseny lebonyolítása:

Az egyes versenyszámok – a nevezők számától függően – csoportos
körmérkőzéses selejtezővel kezdődnek, majd egyenes kieséses főtáblával
kerülnek lebonyolításra.

Valamennyi páros versenyszám egyenes kieséses rendszerű.

Az U11 és U13 egyes versenyszámokban a főtáblára nem jutó és a főtábla első
fordulójában kiesett versenyzők számára vigaszversenyt rendezünk.

Serdülő és ifjúsági egyesben nem rendezünk vigaszversenyt.
10. Díjazás:

A versenyszámok győztesei, helyezettjei serleg, illetve érem díjazásban
részesülnek.
11. Egyebek:

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a
Versenybíróságnál jelentkezni.

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

Az újonc és serdülő versenyszámok előreláthatóan 12-14, míg az ifjúsági
versenyszámok 8-10 JOOLA asztalon, JOOLA Flash 40+***” fehér plastic
versenylabdával kerülnek lebonyolításra.

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és
játékszabályai, valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók.
12. Költségek:
A rendezés költségeit a Magyar Asztalitenisz Szövetség, a részvételi kiadásokat a
szakosztályok viselik.

Budapest, 2020. szeptember 7.

Jóváhagyta:
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a JVB elnöke

Fazekas Péter
sportigazgató

