Nebuló Kupa
A jövő asztalitenisz reménységei országos vetélkedője
2022. május 28. és 29.
Az esemény célja:
● Az U9-es és az U10-es korcsoportokhoz tartozó reménységek számára a korosztálybeli
társaikkal való országos találkozási és vetélkedési lehetőség biztosítása.
● Sportágunk legfiatalabbjai, versenyzői pályafutásukat a Nebuló Kupán megkezdve, számot
adhassanak aktuális tudásukról.
● A speciálisan kialakított program motivációs hatásai erősítsék a gyerekek és szüleik sportági
elköteleződését.
● A megszerzett tapasztalatok, élmények pozitív, ösztönző hatással legyenek a szorgalmas,
céltudatos edzésmunkára.
Rendező:
Magyar Asztalitenisz Szövetség
Fővédnök:
Nátrán Roland, a MOATSZ elnöke
Védnök:
Majoros Bence, olimpikon, magyar bajnok asztalitenisz versenyző
Helyszín és időpont:
Ormai László asztalitenisz-csarnok
1022 Budapest, Marczibányi tér 13.
2022. május 28-29., szombat-vasárnap
Játékrend:
2022. május 28. szombat: U9 korcsoportú fiúk és lányok programja
2022. május 29. vasárnap: U10 korosztályú fiúk és lányok programja
Versenybíróság:
Kékedi Tibor, főbíró
Karikás Gábor, főbíró helyettes
Értékelő Bizottság:
Lakatos Gyula, fiú utánpótlás szakág vezető
Türei Ferenc, leány utánpótlás szakág vezető
Program (május 28. szombat):
10:00 köszöntő, programismertetés
10:15 közös bemelegítés
11:00 U9 fiú egyes és U9 leány egyes főversenyek
14:00 U9 villámtorna, fiúk és leányok összevonva
15:15 U9 fiúk: pörgető verseny drop ellen
U9 leány: 5 irányú futás verseny
16:15 U9 fiúk: 5 irányú futás verseny
U9 leány: pörgető verseny drop ellen
17:15 közös stretching
17:30 értékelés, díjátadások
Program (május 29. vasárnap):
10:00 köszöntő, programismertetés
10:15 közös bemelegítés
11:00 U10 fiú egyes és U10 leány egyes főversenyek
14:00 U10 villámtorna, fiúk és leányok összevonva

15:15
16:15
17:15
17:30

U10 fiúk: pörgető verseny drop ellen
U10 leány: 5 irányú futás verseny
U10 fiúk: 5 irányú futás verseny
U10 leány: pörgető verseny drop ellen
közös stretching
értékelés, díjátadások

Résztvevők:
Az U9-es és U10-es korosztályokhoz tartozó, sportegyesületben legalább 1 év óta
rendszeresen edzésekre járó játékosok, akiket egyesületük hivatalosan benevez.
Lebonyolítás:
● Az U9 és az U10 korcsoport között az ún. „átjárásra” nincs lehetőség.
● A közös bemelegítés fizikai része és a stretching, valamint az asztalnál végzett bemelegítés
egyaránt válogatott edző irányításával történik, serdülő és ifjúsági versenyzők vagy a saját
edzők partnerkénti szerepvállalásával.
● A főversenyen a tiszta körmérkőzéses vagy a vegyes rendszerű (kör majd kieséses)
lebonyolítás az indulók számának függvénye.
● A mérkőzések végig 2 nyert szettesek.
● Az 5 poénos villámtornán a fiúk és lányok együtt szerepelnek.
● A drop elleni pörgető versenyen a hibátlanul végrehajtott pörgetések száma kerül
értékelésre. 3 kísérletből a legjobb számít.
● Az 5 irányú futás teszt egy 3 m sugarú félkörben történik. A középponti kiinduló helyzetből
5 kijelölt pontot kell megérinteni, előre-hátra futással, időre. 2 kísérletből a jobbik kerül
értékelésre.
● A játékosok rajtszámot viselnek, hogy az Értékelő Bizottság tagjai azonosítani tudják őket.
Nevezés, sorsolás:
A nevezéseket elektronikus formában kell megküldeni.
E-mail cím: karikas.gabor@gmail.com
Nevezések beérkezési határideje: 2022. május 15., vasárnap
Sorsolás U9: 2022. május 20., péntek 14:00 órakor a MOATSZ Irodában.
Sorsolás U10: 2022. május 20., péntek 14:00 órakor a MOATSZ Irodában.
Nevezési díj:
Versenyzőként 1.500 Ft, melyet a program megkezdése előtt számla ellenében
készpénzben kell kifizetni.
Díjazás:
Minden résztvevő játékos oklevelet kap, a főverseny díjazása mellett különdíjak is átadásra
kerülnek.
Különdíjak:
● villámtornán elért eredmények alapján,
● pörgető verseny eredménye alapján,
● 5 irányú futás teszt eredménye alapján,
● legjobban küzdő játékos számára,
● fair play díj, a legsportszerűbb játékos számára,
● legjobban adogató játékos számára,
● legjobban bemelegítő és nyújtó játékos számára,
● legtöbb versenyzőt indító egyesület, szakosztály számára
Egyesületi pontverseny díjazása:
Az egyesületek, szakosztályok 2022. évi összteljesítménye értékelésre kerül.
A 2022. évi 2 Nebuló Kupa összesítésében elért eredmények alapján, a legtöbb pontot
gyűjtő 8 egyesület, illetve szakosztály támogatásban részesül.

A támogatás összértéke: 1.000.000 Ft.
Az eseményenként megszerezhető pontok táblázata:
Sorsz.

Programelemek

1.
2.
3.
4.
5.

főverseny
villámtorna
pörgető verseny
5 irányú futás teszt
résztvevői létszám

I.
60
30
30
30

pontszám
II.
III.
40
30
20
10
20
10
20
10
versenyzőnként 5 pont

5–8.
20
–
–
–

Költségek:
A rendezés költségeit a MOATSZ, a részvételi kiadásokat az egyesületek, szakosztályok
viselik.
Egyéb információk:
A játékosoknak 9:30 óráig kell jelentkezniük a Versenybíróságnál.
A rajtszámok jelentkezéskor a Versenybíróságnál vehetők át.
A mérkőzések 8 db JOOLA 3000 típusú asztalokon, fehér JOOLA Flash 3 csillagos
labdákkal kerülnek lebonyolításra.
A jelen tájékoztatóban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabályai az
irányadók.

Budapest, 2022. április 25.

Kékedi Tibor
a JVB elnöke

Fazekas Péter
fejlesztési igazgató
Lajtai Kristóf
főtitkár

