
2022. évi utánpótlás asztalitenisz 

„ezüst fokozatú” kelet-magyarországi U17 és U19 leány és fiú 

ranglistaverseny 
 

 

1. A verseny rendezője: 

MOATSZ 

 

2. A verseny támogatói: MOATSZ 

 

3. A versenybíróság: 

 Főbíró:  Bencsik Imre   

Főbíró helyettes: Bencsik Zoltán  

 

4. A verseny helye és ideje: 

2022. november 19-20. szombat, vasárnap 

1022 Bp. Marczibányi tér 13. Ormai László asztalitenisz-csarnok 

5. Bajnoki számok:  

      

    U17 leány és fiú egyes és páros  (2005.01.01-én és utána születetteknek) 

             U19 leány és fiú egyes és páros  (2003.01.01-én és utána születetteknek) 

 

6.  A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

 

 2022. november 19. (szombat) 

 10:00 U17-es korcsoportú leány és fiú páros 

 12:00 U17-es korcsoportú leány és fiú egyes selejtező, majd főtábla 

 

 2022. november 20. (vasárnap) 

 10:00 U19-es korcsoportú leány és fiú páros 

 12:00 U19-es korcsoportú leány és fiú egyes selejtező, majd főtábla 

           

7. A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

 A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint.  

 

8. Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2022. november 16. (szerda) 

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

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 MOATSZ által kiállított számla alapján 

átutalással kell rendezni!  A nevezési díjakat számla ellenében átutalással kell rendezni. 

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.  

Kiegészítés:  
Az azonos időpontban, de két helyszínen megrendezésre kerülő, nyílt területi 

versenyekre, csak az egyik versenyre lehet nevezést elküldeni. Azokat a versenyzőket, 

akik mindkét helyre elküldték a nevezésüket, nem sorsolják be az adott versenyre 

(kizárás).  



A Kelet-Magyarországi területi ranglista versenyre a Duna vonalától keletre eső 

egyesületek, a Nyugat-Magyarországi területi ranglista versenyre a Duna vonalától 

nyugatra eső egyesületek nevezhetnek.  

A Budapest és környékének agglomerációjába tartozó egyesületek eldönthetik a 

nevezési felület megnyitásáig (a versenykiírás megjelenését követő 24 órán belül), 

hogy melyik területi versenyre neveznek, azonban azt a fentiekben megadott 

időpontig a MOATSZ fejlesztési igazgatójának (fazekpeter@gmail.com) 

nyilatkozatban jelezniük szükséges.  

Amennyiben az érintett egyesületek nem nyilatkoznak a határidőig, hogy melyik 

területen kívánnak indulni, akkor a Duna vonalát lehet csak figyelembe venni. 

 

Sorsolás: 2022. november 18.-án (pénteken) 15.00 órakor a MOATSZ helyiségében. 

 

9. Díjazás: 

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

győztes kupa díjazásban részesül. 

  

10.  Költségek: 

A rendezés költségeit a MOATSZ, a részvételi kiadásokat a szakosztályok viselik. 

11. Egyebek: 

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a 

Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély nélkül a 

bajnokságon nem lehet indulni. 

A verseny 8 db JOOLA 2000-es asztalokon és JOOLA Flash*** labdákkal kerül 

lebonyolításra. A versenyzőknek beütésre nem tudunk labdát biztosítani, azt 

mindenkinek magával kell hozni! 

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

valamint az ide vonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. Amennyiben a nevezések 

létszáma indokolja két napossá is bővíthető a verseny. 

 

 

         Budapest, 2022. november 10. 

  

 

 Jóváhagyta: 

 

 

Kékedi Tibor        Fazekas Péter   

                       a JVB elnöke               fejlesztési igazgató   

      

mailto:fazekpeter@gmail.com

