2021. évi Felnőtt Országos Bajnokság
versenykiírása
I. osztályú országos ranglistaverseny
A verseny rendezője:
Gödöllő város Asztalitenisz Szakosztály
Magyar Asztalitenisz Szövetség
A versenybíróság:
Főbíró:
Főbíró-helyettes:

Kékedi Tibor
Karikás Gábor

A verseny helye és ideje:
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. Asztalitenisz csarnok (VÜSZI Kft. udvara)

Bajnoki számok:
I.o. női egyes és páros
I.o. férfi egyes és páros
A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje:
2021. június 2. (szerda)
10:00
12:00
16:00
17:00

férfi páros végig
férfi egyes csoportmérkőzések (8 db 4-es csoportban),
főtábla a legjobb 16-tól
főtábla negyeddöntők

2021. június 3. (csütörtök)
10.00 női páros végig
12:00 női egyes selejtező
16:00 főtábla 1. forduló
17:00 főtábla negyeddöntők
2021. június 4. (péntek)
15:00
15:45
16:30
17:15

női egyes elődöntők
férfi egyes elődöntők
női egyes döntő
férfi egyes döntő

A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása:
A női versenyszámokban létszámkorlátozás nincs, minden nevező indulhat.
A férfi egyes versenyszámban indulásra jogosult a a ranglista 1-16. helyezettje, akiket a
területi verseny nevezési határidejéig előzetesen beneveztek, valamint a területi versenyeken
jogosultságot szerzett 16 versenyző, összesen 32 játékos, akiket a Szakosztályuk benevez.
A férfi páros versenyszámban az egyéni versenyen indulási jogot szerzett játékosok
versenyezhetnek végig egyenes kieséses rendszerben.
A verseny csoportos selejtezőkkel kezdődik, majd 16-os főtáblán egyenes kieséses
rendszerben folytatódik a bajnoki cím eldöntéséig.

Amennyiben az előnevezéssel benevezett versenyző az OB-n nem tud indulni (betegség,
sérülés, egyéb ok), akkor a nevezési határidőig (2021. május 28.-ig) írásban jelezni kell a
Versenybíróságnak a zita@moatsz.hu e-mail címre.
Nevezés, sorsolás:
A férfi egyes kiemeltjeinek (a ranglista 1-16. helyezettjeinek) nevezési határideje: 2021.
május 18.
A többi nevezés (női versenyszámok, férfi területi versenyről bejutók és párosok)
beérkezésének határideje: 2021. május 28. (péntek)
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. június 1-jén (kedden) 14.00 órakor a MOATSZ helyiségében. A sorsolás
nyilvános.
Nevezési díjak:
A nevezési díj a női és férfi egyes versenyszámokban személyenként 3.000 forint, a páros
versenyszámokban párosonként 3.000.- Ft (személyenként 1.500.-Ft), melyet a jelentkezéssel
egyidejűleg kell a helyszínen befizetni. A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési
díját ki kell fizetni.
Díjazás:
Az egyes versenyszámok győztesei kupa, az I -III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
Költségek:
A rendezés költségeit a Gödöllő város Asztalitenisz Szakosztály és a Magyar Asztalitenisz Szövetség,
a részvételi kiadásokat a szakosztályok viselik.

Egyebek:
A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legalább 30 perccel kötelesek a
Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyzési és sportorvosi engedély
nélkül a bajnokságon nem lehet indulni. Akinek a MOATSZ nyilvántartó rendszerében nem
szerepel sportorvosijának érvényességi dátuma, az köteles a Versenybíróságnak bemutatni papíralapú
sportorvosi vizsgálatának érvényességét.

A páros versenyszámra „X”-szel nevezetteket a Versenybíróság válogatás nélkül állítja párba,
és a versenyen jelenlévő páros összeállítását nem változtatja meg.
A verseny 8-12 db Butterfly asztalon, „JOOLA Prime 40+***” fehér plastic versenylabdával kerül
lebonyolításra.

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai, valamint
az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók.
A verseny zárt kapus körülmények között kerül megrendezésre, azaz a teremben csak a
versenyzők, az edzők és a versenybírók, valamint a COVID protokollt ellenőrző
rendezők lehetnek jelen. Maszk viselése kötelező, kivéve a játékosoknak mérkőzésük
alatt!
Budapest, 2021. május 6.
Magyar Asztalitenisz Szövetség
Jóváhagyta:

Kékedi Tibor
a JVB elnöke

Fazekas Péter
sportigazgató

