
A 2022. évi Sz-Sz-B megyei férfi egyéni asztalitenisz bajnokság versenykiírása 

 

A verseny színhelye: Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola, 4553. Apagy, Béke u. 2. 

A verseny időpontja: 2022. december 18. 09:00 

A verseny rendezője: Sz-Sz-B Megyei Asztalitenisz Szövetség; Apagy Sportegyesület 

Versenybíróság: 

- Elnök: Dorogi János 

- Főbíró: ifj. Oszlánszki László 

- Főbíró helyettes: Kiss Zoltán 

A verseny célja: 

- A szakosztályok nevelő munkájának felmérése 

- Az utánpótláskorú versenyzők sportszakmai fejlődésének segítése a versenyeztetésük 

által 

- Kapcsolatépítés az asztalitenisz egyesületek játékosai és edzői között 

- Különböző bajnokságokban szereplő játékosok tudásának összemérése 

- Őszi szezon előtt felkészülési lehetőség biztosítása 

- Ranglista pontok szerzése 

- Sportág népszerűsítése 

- Versenytapasztalatok, sikerélmények, motivációs hatások 

- Versenyzési lehetőség biztosítása minden korosztály részére, valamint a sportbaráti és 

emberi kapcsolatok ápolása és nem utolsó sorban mozgás lehetőség a sportolni vágyók 

részére 

A verseny résztvevői: A Sz-Sz-B megyében működő asztalitenisz szakosztályok igazolt 

versenyzői, akik érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek (NB I-től a megyei bajnokságig) 

A verseny időrendje: 

2022. december 18. 

(vasárnap) 

10:00 Csoportmérkőzések 

12:00 Főtábla 

Az időpontok tájékoztató jellegűek, a résztvevők számától és a verseny alakulásától függően 

változhatnak 

A verseny lebonyolítása: 

- A nevezők számától függően kerülnek lebonyolításra (kevés induló esetén 

körmérkőzéses rendszer, minden más esetben vegyes rendszer) 

- A mérkőzések három nyert játszmáig tartanak 

- A harmadik helyért nem kell játszani 

- Célunk, hogy minden résztvevő minél többet játszhasson 

Díjazás: 

- A versenyszámok I-III. helyezettjei éremdíjazásban, továbbá a győztes 

serlegdíjazásban is részesül 



Értékelés: 

- 1. hely: 8 pont 

- 2. hely: 6 pont 

- 3. hely: 4 pont 

- 5.-8. hely: 2 pont 

Rendezéssel és versenyzéssel kapcsolatos költségek: 

- A rendezés költségeit az Apagy Sportegyesület viseli, az egyéb kiadások (utazás, 

szállás, étkezés stb.) a résztvevő szakosztályokat terhelik 

Nevezés, sorsolás: 

- 1000 Ft a nevezési díj személyenként (azon szakosztályok melyek a megyei 

bajnokságban indítanak csapatot azok részére a versenyen való indulás díjmentes) 

- A nevezési díjakat a verseny megkezdése előtt a helyszínen kell befizetni 

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

A nevezések beérkezésének határideje: 2022. december 16. (péntek) 

Nevezni kizárólag elektronikus úton a ponger.asztaliteniszezz.hu honlapon keresztül ,,online” 

módon lehet. A máshová küldött vagy másnak átadott, valamint a határidőig be nem érkezett 

és nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. A helyszínen 

nevezést nem fogadunk el 

Sorsolás: 2022. december 17. (szombat) 

Egyéb speciális megjegyzések: 

- A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a 

Versenybíróságnál jelentkezni 

- A versenyszámok 4 db JOOLA World Cup 25 asztalon, JOOLA Flash 40+*** 

labdákkal kerülnek lebonyolításra 

- Az épületen belül (beleértve az öltözőket és a folyosót is) tilos a dohányzás 

- Az öltözőkben és a játéktéren hagyott értéktárgyakért, ruhaneműkért a rendezők nem 

vállalnak felelősséget 

- Érvényes sportorvosi igazolás nem kötelező, minden versenyző saját felelősségére 

indulhat 

- Étkezni csak az előtérben, a kijelölt helyen lehet, a teremben nem 

- Fehér mez, illetve fehér felsőruházat viselése nem engedélyezett, tornacipő használata 

kötelező, utcai cipőben játszani nem lehet 

- Nevezés nélkül a versenyen nem lehet indulni 

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

valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók 

- Verseny rendezői fenntartják maguknak a jogot a versenykiírás rendelkezéseinek 

megváltoztatására 

- Versenyzők a nevezésükkel a versenykiírás rendelkezéseit magukra nézve kötelezően 

elfogadják 

 



Fotók, videók: 

- A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek, videók 

készülhetnek a verseny során 

- Ezekkel a képekkel, videókkal a verseny rendezői rendelkeznek, azokat harmadik 

személy rendelkezésére bocsáthatják 

Nyíregyháza, 2022. 11. 15. 

Jóváhagyta: Dorogi János elnök ifj. Oszlánszki László főtitkár 


