
 

2022. évi utánpótlás (U11, U13, U15, U17, U19) leány és fiú  
„Ezüst fokozatú” országos asztalitenisz ranglistaverseny 

„Bene György emlékverseny” 

versenykiírása 
 

A verseny névadója, Bene György 1976-tól meghatározó alakja volt a félegyházi 

asztalitenisznek. Előbb játékosként, majd szakosztályvezetőként több mint 20 évig 

volt tevékenyeny részese a város asztalitenisz életének.  

 Bene György, Karsai Ferenc és Kalász Kázmér nevéhez fűződik számos félegyházi 

siker, így a többszörös magyar bajnok, BEK érmes csapat szakmai munkájának 

irányítása, menedzselése. Nagyon sokan a mai napig jó szívvel emlékeznek Rá. 

 

A verseny rendezője: 

     Kiskunfélegyházi Asztalitenisz Sport Iskola  

  

A verseny támogatói:  

Magyar Asztalitenisz Szövetség, 

Kiskunfélegyházi Önkormányzat, 

Kiskufélegyházi Asztalitenisz Sport Iskola,  

 Karsai Ferenc Kiskufélegy Asztalitenisz Sport Iskola Szakosztályának vezetője. 

 

A versenybíróság: 

  Főbíró:   Bódis Attila 

  Főbíró- helyettes:  Karikás Gábor 

 

A verseny helye és ideje: 

2022. május 6-8. Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok (6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth Lajos u. 35.) 

   

Bajnoki számok:  

     Újonc leány és fiú egyes,   

o U13-as korcsoport  (2009.01.01-én és utána születetteknek) 

o U11-es korcsoport  (2011.01.01-én és utána születetteknek) 

U15-ös leány és fiú egyes, páros (2007.01.01-én és után születettek) 

U17-es leány és fiú egyes és páros (2005.01.01-én és utánaszületetteknek) 

U19-es leány és fiú egyes és páros (2003.01.01-én és utánaszületetteknek) 

 

A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2022. május 6. (péntek) 

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

10:00 U19-es korcsoport leány és fiú páros 

12:30 U13-as korcsoport újonc leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla) 

12:30 U19-es korcsoport leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla) 

A selejtezőtáblák befejezése után vígaszversenyre is sor kerül! 

 

2022. május 7. (szombat) 

10:00 U15-ös korcsoport leány és fiú páros  

12:30 U15-ös korcsoport leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla) 

A selejtezőtáblák befejezése után vígaszversenyre is sor kerül! 

 

 

 



      2022. május 8. (vasárnap) 

         10:00 U17-es leány és fiú páros 

   12:30 U17-es leány és fiú selejtező, majd főtábla 

   A selejtezőtáblák befejezése után vígaszversenyre is sor kerül! 
   

A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

   A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. Az egyes versenyszámok körmérkőzéses 

selejtezőkkel kezdődnek és egyenes kieséses rendszerben folytatódnak. Az   egyes   

versenyszámoknál   az   Elnökség   72/2019.   számú   határozata   alapján 

vigaszversenyre  kerül  sor,  amelyen  csak  a  selejtező  csoportból  kiesettek  

vehetnek részt. A vigaszverseny mérkőzései 2 nyert játszmáig tartanak. A 

vigaszversenyre akkor kerül sor, ha az asztalszámok és a lebonyolítás időigénye ezt 

lehetővé teszi. A páros versenyszámok végig egyenes kieséses rendszerben 

bonyolódnak.  

Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2022. május 2. (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: 2022. május 5-én (csütörtökön) 11.00 órakor a MOATSZ helyiségében. A 

sorsolás nyilvános. 

 

Nevezési díjak: 

Újonc egyes versenyszámokban (U11, U13) 2.500 Ft, serdülő egyes (U15) 

versenyszámban 3.500 Ft, U17-es és U19-es versenyszámban 4.000 Ft személyenként. 

A páros versenyszámokban nevezési díjakat nem kell fizetni, kivéve azoknak, akik 

kizárólag a páros versenyszámokban indulnak. Nekik az egyesekre megállapított díjak 

felét kell fizetniük. A nevezési díjakat a verseny megkezdése előtt be kell fizetni!  A 

benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját is ki kell fizetni. 

Tekintettel a NAV 2020. július 1-től hatályos online számlázásra vonatkozó 

kötelező érvényű előírására, kérjük, hogy a csapatvezetők a nevezési díj 

befizetésekor rendelkezzenek az egyesület pontos nevével, adószámával, továbbá 

azzal az e-mail címmel, amelyre az E-számlát el kell küldeni.    

Díjazás: 

A versenyszámok I-III. helyezettjei (beleértve a vigaszverseny helyezettjeit is) érem 

díjazásban részesülnek.  

 Költségek: 

A rendezés költségeit a Kiskunfélegyházi Asztalitenisz Sport Iskola, 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 24 db TIBHAR SMASH 28/R típusú asztalokon, JOOLA Flash*** labdákkal 

kerül lebonyolításra. 

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

valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

Az öltözökben hagyott tárgyakért felelöséget nem vállalunk. 

A verseny alatt büfé üzemel. 

http://nevezes.moatsz.hu/


Szállás lehetőségek: Szállás igényt az alábbi email címre kérjük jelezni: 

pingpongsuli@gmail.com 

- Kossuth Lajos Szakképző Iskola Kollégiuma - kb 50 m-re a Sportcsarnoktól - 

minimum 30 fő esetén 

- Hotel Malom - foglaláskor jelezzék az asztalitenisz versenyt a kedvezőbb árakért  

 

Budapest, 2022. április 22.  

Kiskunfélegyházi Asztalitenisz Sport Iskola 

 

 

  Jóváhagyta: 

Kékedi Tibor     Fazekas Péter 

                                   a JVB elnöke     fejlesztési igazgató 
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