
 

2021. évi újonc és serdülő leány Országos Bajnokság 
I. o. ranglistaverseny 

versenykiírása 
 

 

A verseny rendezője: 

     Magyar Asztalitenisz Szövetség 

  

A versenybíróság: 

  Főbíró:   Bencsik Imre 

  Főbíró- helyettes:  Katona Csaba 

 

A verseny helye és ideje: 

Ormai László Asztalitenisz Csarnok (Budapest, II. Marczibányi tér 13.) 2021. március 

19-20. 

   

Bajnoki számok:  

     I.o. újonc leány egyes,   

o összevont (U13)  (2008.01.01.-én és utána születetteknek) 

o U11-es korcsoport  (2010.01.01.-én és utána születetteknek) 

I.o. serdülő leány egyes, páros (2006.01.01. után születettek) 

 

A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2021. március 19. (péntek) 

10:00 U11-es korcsoport újonc leány egyes (selejtezők, majd főtábla) 

13:30 U13-as korcsoport újonc leány egyes (selejtezők, majd főtábla) 

      2021. március 20. (szombat) 

         10:00 serdülő leány páros   

 12:30 serdülő leány egyes selejtező 

  15:00 serdülő leány egyes főtábla 

 

A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

   A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. Az U11-es versenyszámban a 

benevezett versenyzők indulhatnak, az egyebekben részletezett feltételek szerint. 

Az U13-as és a serdülő versenyszámban a jogosultságot szerzett 32 versenyző 

indulhat. 

A versenyszámok körmérkőzéses selejtezőkkel kezdődnek és egyenes kieséses 

rendszerben folytatódnak. Helykijátszás nincs.  

Serdülő páros versenyszámban csak az egyéni versenyen indulási jogosultságot 

szerzett versenyzők szerepelhetnek. 

 

Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2021. március 15. (hétfő)  

Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül 

„online” módon lehet. A nem online módon leadott nevezéseket, valamint a 

határidőig be nem érkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 

Sorsolás: 2021. március 18-án (csütörtökön) 15.00 órakor a MOATSZ helyiségében. 

A sorsolás nyilvános. 

 

 

 

http://nevezes.moatsz.hu/


Nevezési díjak: 

Az újonc egyes versenyszámokban 1.200 Ft, a serdülő egyes versenyszámokban 1.500.-

Ft személyenként és versenyszámonként, a serdülő párosban 750 Ft/fő, amelyet a 

verseny megkezdése előtt be kell fizetni!  A benevezett, de el nem indult versenyzők 

nevezési díját is ki kell fizetni. 

 

Díjazás: 

A versenyszámok I-III. helyezettjei érem és tiszteletdíjazásban, az egyes versenyszámok 

V-VIII. helyezettjei éremdíjazásban, továbbá a győztesek serlegdíjazásban is 

részesülnek.  

 Költségek: 

A rendezés költségeit a Magyar Asztalitenisz Szövetség, a részvételi kiadásokat a 

szakosztályok viselik. 

 Egyebek: 

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a 

Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély, valamint 

sportorvosi igazolás nélkül a bajnokságon nem lehet indulni. Akinek a MOATSZ 

nyilvántartó rendszerében nem szerepel a sportorvosi érvényességi dátuma az köteles a 

Versenybíróságnak bemutatni sportorvosi vizsgálatának érvényességét. 

A verseny 8-10 db JOOLA típusú asztalokon, JOOLA Flash*** labdákkal kerül 

lebonyolításra. 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai, 

valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

Szállásról, étkezésről a résztvevőknek kell gondoskodni. 

Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak. 

Az Ormai Csarnok zárt parkolójában csak a versenybíróságnak és a MOATSZ, 

engedéllyel rendelkező képviselőinek tudunk parkolóhelyet biztosítani. 

A versenyt zárt kapus körülmények között kell megtartani, azaz a teremben csak 

versenyzők és az edzők lehetnek jelen. Maszk viselése kötelező, kivéve játék 

közben! 
  

Budapest, 2021. február 17.  

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

 

 

 

  Jóváhagyta: 

Kékedi Tibor     Fazekas Péter 

                                   a JVB elnöke          sportigazgató 

        


