Magyarország
2022. évi országos újonc leány csapatbajnokságának
versenykiírása
1. A bajnokság célja:
A legjobb újonc leány csapatok sorrendjének megállapítása.
A szakosztályok utánpótlás nevelő munkájának felmérése.
2. A bajnokság rendezője: Magyar Asztalitenisz Szövetség
Főbíró:
Főbíró helyettes:

Bódis Attila
Katona Csaba

3. Versenyszámok:
Újonc leány CSB
4. A bajnokság ideje, helye és játékrendje:
Ormai László Asztalitenisz Csarnok (Budapest, II. Marczibányi tér 13.)
Újonc leány CSB: 2022. szeptember 16. (péntek): 10.00 óra
A versenyen azok vehetnek részt, akik 2009.01.01-jén és utána születettek.
5. A verseny lebonyolítása:
A versenyen a nevező leány csapatok vehetnek részt.
A verseny csoportos selejtezőkkel kezdődik, majd főtáblával folytatódik. A főtáblán a 4
kiemelt csapat és a selejtező csoportmérkőzésekről továbbjutó 12 csapat, összesen 16
csapat vehet részt, ami lehet kevesebb is a nevező csapatok száma alapján. A 3. hely
kivételével az első 8 hely mindegyike kijátszásra kerül.
A selejtezőn a kiemelési sorrend az Elnökség 15/2020. számú határozata alapján az alábbi:
„A csapatok kiemelését a csapatot alkotó első 2 legmagasabb rangsorolású játékosok
ranglista helyezéseinek összege határozza meg az érvényes ranglista alapján. A listán nem
szereplőket az utolsó rangsorolt +1 helyezési számmal kell figyelembe venni a
kiemelésnél.”
A verseny körmérkőzéses csoport mérkőzésekkel kezdődik, és a csoportgyőztesek,
valamint – az indulók számától függően - a második helyezettek jutnak a főtáblára.
A csapattalálkozó mérkőzéseinek sorrendje: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X
A harmadik győzelem elérése után a csapatmérkőzés véget ér.
A főtáblán a kiemelési sorrend az alábbi:
Az 1-4. kiemelteket a nevezett csapatokat alkotó játékosok ranglistahelyezésének összege
alapján állapítjuk meg, akik a selejtezőn nem vesznek részt.
A csapatbajnoksággal kapcsolatos részletes tudnivalókat a Szabálykönyv 5.2. pontja
tartalmazza.

6. Díjazás:
A versenyszámok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. A győztes csapat
elnyeri a MOATSZ serlegét.
7. Nevezés, sorsolás:
Nevezési díj csapatonként 2.500 Ft, melyet a jelentkezéssel egyidejűleg a verseny
megkezdése előtt kell a helyszínen befizetni. A nevezési díjakat számla ellenében
átutalással kell rendezni.
A
nevezések
beérkezési
határideje:
2022.
szeptember
13.
(kedd)
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.
A kiemelések végett a csapatokat alkotó játékosok neveit fel kell sorolni. E nélkül a
nevezés érvénytelen.
Sorsolás: 2022. szeptember 15-én (csütörtök) 15.00 órakor a MOATSZ
helyiségében.
8. Költségek:
A rendezés költségeit a MOATSZ viseli. Az egyéb kiadások (utazás, szállás, étkezés
stb.) a résztvevő szakosztályokat terhelik.
9. 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.

Budapest, 2022. szeptember 1.
Jóváhagyta:

Kékedi Tibor s.k.
a JVB elnöke

Fazekas Péter
fejlesztési igazgató

