
MOATSZ KUPA 

2022. évi országos U17, U19 leány és fiú országos ranglistaverseny 

versenykiírása 

 

1. A verseny célja: 

Versenylehetőség biztosítása ranglistapontok szerzéséhez. A szakosztályok nevelő 

munkájának felmérése. 

 

2. A verseny rendezője: Magyar Asztalitenisz Szövetség 

                                                                                      

       Főbíró:  Bódis Attila         

       Főbíró helyettes: Karikás Gábor  

    

3. Versenyszámok: 

- U17-es korcsoportú ifjúsági leány és fiú egyes azok számára, akik 2005. 01. 01-jén 

és utána születtek; 

- U19-es korcsoportú ifjúsági leány és fiúegyes azok számára, akik 2003. 01. 01-jén 

és utána születtek; 

 

4. A verseny helye és ideje: 

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

2022. augusztus 23-26. (kedd-péntek) 

 

5. A verseny ideje és játékrendje: 

Augusztus 23. (kedd) 10.00: U17-es leány egyes selejtező    

                12.30: U17-es leány egyes főtábla 

Augusztus 24. (szerda) 10.00: U19-es leány egyes selejtező    

                12.30: U19-es leány egyes főtábla 

Augusztus 25. (csütörtök) 10.00: U17-es fiú egyes selejtező    

                12.30: U17-es fiú egyes főtábla 

Augusztus 26. (péntek) 10.00: U19-es fiú egyes selejtező    

                12.30: U19-es fiú egyes főtábla 

 

6. A verseny résztvevői: 

A Szakosztályok által benevezett versenyzők.  

 

7. A verseny lebonyolítása: 

A versenyszámok körmérkőzéses selejtezőkkel kezdődnek és kieséses rendszerben 

folytatódnak. 

 

8. Nevezés: 

Nevezési díj személyenként és versenyszámonként: U17 és U19 4.000 Ft. 

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.  



 

A nevezések beérkezési határideje: 2022. augusztus 21. (vasárnap) 16,00 óra 

 

Nevezni kizárólag elektronikus úton a https://ponger.asztaliteniszezz.hu/event oldalon 

keresztül „online” módon lehet. A nevezéssel kapcsolatos tudnivalókat a mellékelt 

módszertani (használati) útmutató tartalmazza. A nem online módon leadott 

nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni.  

 

9. Sorsolás: 2022. augusztus 22-én (hétfőn) 15.00 órakor a MOATSZ helyiségében.  

 

10. Költségek: 

A rendezés költségeit a MOATSZ viseli. Az egyéb kiadások (utazás, szállás, étkezés, stb.) 

a résztvevő szakosztályokat terhelik. 

 

11. Díjazás: 

Valamennyi versenyszám I-III. helyezettje érem, az V-VIII. helyezettek oklevél, a 

győztes kupa díjazásban részesül. 

Az újonc, serdülő és ifjúsági verseny összesítése alapján a legeredményesebb női 

szakosztály elnyeri a 2022. évi MOATSZ Kupát, amelyet az ifjúsági verseny befejezését 

követően vehetnek át. 

Értékelés a MOATSZ Kupa elnyeréséhez: 1. hely: 18 pont, 2. hely: 16 pont, 3. hely: 14 

pont, 5. hely: 12 pont, 6. hely: 11 pont, 7. hely: 10 pont, 8. hely: 9 pont, 9. hely: 8 pont, 10. 

hely: 7 pont, 11. hely: 6 pont, 12. hely: 5 pont, 13. hely: 4 pont, 14. hely: 3 pont, 15. hely: 

2 pont, 16. hely: 1 pont. 

 

12. Egyebek: 

Szállásról, étkezésről a résztvevőknek kell gondoskodni.  

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az 

irányadók 

A versenyszámok 8 db JOOLA 2000 típusú asztalon és JOOLA Flash 40+*** labdákkal 

kerülnek lebonyolításra. 

 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az 

irányadók. 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 11. 

 

 

Jóváhagyta: 

 

  Kékedi Tibor s.k.    Fazekas Péter      

   a JVB elnöke           fejlesztési igazgató                                

   

https://ponger.asztaliteniszezz.hu/event

