BÜKFÜRDŐ KUPA
2021. évi újonc, serdülő ás ifjúsági leány és fiú Országos
Bajnokság
I. o. ranglistaverseny

versenykiírása
A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás korú versenyzők sportszakmai
fejlődéséhez és ranglistapontok szerzéséhez.
A verseny rendezője:
A Büki Testedzők Köre Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya és a
Magyar Asztalitenisz Szövetség
A versenybíróság:
Főbíró:
Főbíró- helyettes:

Bódis Attila
Karikás Gábor (fiúk)
Gulyás Vince (leányok)

A verseny helye és ideje:
Bük Város Sportcsarnoka (9737 Bük, Eötvös u. 11) 2021. szeptember 16-19.
Bajnoki számok:
I. o. újonc leány és fiú egyes
U11-es korcsoport
(2010.01.01.-én és utána születetteknek)
U13-as korcsoport (összevont)
(2008.01.01.-én és utána születetteknek)
I. o. serdülő leány és fiú egyes (U15) páros és vegyes páros (2006.01.01.-én és utána
születetteknek)
I. o. ifjúsági leány és fiú egyes (U19), páros és vegyes páros (2002.01.01.-én és utána
születetteknek)
A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje:
2021. szeptember 16. (csütörtök)
10:00 U11-es korcsoport újonc leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla)
14:00 U13-as korcsoport újonc leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla)
2021. szeptember 17. (péntek)
10:00 serdülő leány és fiú páros
12:30 serdülő leány és fiú egyes selejtező
15:00 serdülő leány és fiú egyes főtábla
2021. szeptember 18. (szombat)
10:00 serdülő vegyes páros
14:30 ifjúsági (U19) vegyes páros
2021. szeptember 19. (vasárnap)
10:00 ifjúsági (U19) leány és fiú páros
12:30 ifjúsági (U19) leány és fiú egyes selejtező
15:00 ifjúsági (U19) leány és fiú egyes főtábla

A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása:
A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. A versenyszámok körmérkőzéses
selejtezőkkel kezdődnek és egyenes kieséses rendszerben folytatódnak.
Az U11 és az U13 egyes versenyszámokban a főtáblára nem jutó és a főtábla első
fordulójában kiesett versenyzők részére vigaszversenyt rendezünk, amennyiben a
verseny lebonyolíthatóságát nem akadályozza.
Serdülő és ifjúsági (U19) egyesben vigaszversenyt nem rendezünk!
Nevezés, sorsolás:
A nevezések beérkezésének határideje: 2021. szeptember 13. (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. szeptember 15-án (szerdán) 11.00 órakor a MOATSZ helyiségében.
A sorsolás nyilvános.
Nevezési díjak:
Újonc versenyszámokban 1.200 Ft, serdülő egyes versenyszámban 1.500 Ft, az U19-es
korosztályú egyesekben 2.000 Ft személyenként. A páros versenyszámok nevezési
díjai: a serdülő versenyszámban személyenként 750 Ft, míg az U19-es versenyszámban
1.000 Ft személyenként. A nevezési díjakat a verseny megkezdése előtt be kell
fizetni!
A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját is ki kell fizetni.
Díjazás:
Az egyéni versenyszámok győztesei serleg és érem, az 1-8 helyezettjei érem díjazásban
részesülnek, a páros versenyszámok győztesei serleg és érem az 1-4 helyezettjei érem
díjazásban részesülnek.
Költségek:
A rendezés költségeit a Büki Testedzők Köre Asztalitenisz Szakosztálya, 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.
Az újonc és a serdülő versenyszámok előreláthatólag 16 db, míg az ifjúsági (U19)
versenyszámok 12 db JOOLA típusú asztalon JOOLA Flash*** labdákkal kerül
lebonyolításra.
A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai,
valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók.
Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak.

Szállás lehetőségek:
Magánszemélyeknél:
https://www.visitbuk.hu/hu/maganszallashely
Panziókban:
https://visitbuk.hu/hu/panzio
Hotelekben:
https://www.visitbuk.hu/hu/hotel
Budapest, 2021. augusztus 22.
Büki Testedzők Köre
Asztalitenisz Szakosztálya
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