Budapesti Régiós Újonc és Serdülő Asztalitenisz Bajnokság – 2021
1. A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a régió újonc és serdülő korosztályos versenyzői számára. Az S15,
U13 és az U11 korosztályban országos ranglista pontot szerzése.
A serdülő fiú versenyszámban a továbbjutás eldöntése a 2021. évi OB területi selejtező versenyére.
2. A verseny helye és ideje: High Life SE asztalitenisz terem 1037 Bp. Nagymihály u. 1.
2021. február 14. (vasárnap)
3. A verseny rendezője: High Life SE és a MOATSZ Budapesti régiója
4. Versenybíróság: Főbíró: Karikás Gábor
5. A verseny résztvevői: Kizárólag a Budapesti régió sportegyesületeiben játszó újonc és serdülő versenyzők, akiknek a
nevezése időben beérkezik, és a nevezési díjat befizetik. Az U-11-es versenyszámokban a 2010-ben, vagy később
született gyerekek indulhatnak. A serdülő fiú ranglista 1-16. helyezettjei nem indulhatnak.
6. Versenyszámok, időrend:
9:00 U11 leány
10:00 U13 leány
11:30 S15 leány
13:00 U11 fiú
14:00 U13 fiú
15:30 S15 fiú
7. A verseny lebonyolítása: Az egyéni versenyszámok csoportos, vagy csoportos selejtező – kieséses főtábla
rendszerben kerülnek lebonyolításra. Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart. A harmadik helyért nem kell
játszani. Az egyes versenyszámok minimum 3 fő nevezése esetén kerülnek megrendezésre. A serdülő fiúknál az indulói
létszámtól függően az 5-8 és 9-16. hely kijátszásra kerül.
8. Nevezés, sorsolás:
-A nevezéseket a versenybíróság részére, e-mail-ben kell megküldeni. A nevek mellé az igazolás számokat is kötelező
megadni a nevezésnél. Email: karikas.gabor@gmail.com Nevezések beérkezésének határideje: 2021. február 12.
(péntek) 24.00
-A később érkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. A helyszíni nevezésre nincs lehetőség.
-Nevezési díj: újonc 1,200 Ft/fő/versenyszám
serdülő 1,500 Ft/fő
-Sorsolás: 2021. február 13. (szombat)
9. Díjazás: A versenyszámok 1-3. helyezettjei díjazásban részesülnek.
10. Egyéb: - A verseny 6 db GEWO asztalon, JOOLA Flash versenylabdákkal kerül megrendezésre.
- Az öltözőben hagyott értékekért a rendezőség felelősséget nem vállal.
- A versenyt zárt kapus körülmények között kell megtartani, azaz a teremben csak a versenyzők és az
edzők lehetnek jelen. Maszk viselése kötelező, kivéve játék közben!
- A játékosok első versenyszámuk megkezdése előtt jelentkezni tartoznak a versenybíróságnál.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny és játékszabályai az irányadók.

Figyelem: A serdülő fiú egyes versenyszám egyben selejtező verseny az OB-t megelőző területi selejtezőre!
A többi versenyszám régiós versenynek minősül, és egyben ranglista pontszerző verseny.
Budapest, 2021. január 21.
Készítette: Fazekas Péter, MOATSZ régióvezető

