
 

2022. évi Felnőtt női és vegyes páros Országos Bajnokság 

versenykiírása 
I. osztályú országos ranglistaverseny 

 
A verseny rendezője: 

     Magyar Asztalitenisz Szövetség  

 

A versenybíróság: 

  Főbíró:   Kékedi Tibor   

  Főbíró-helyettes:  Karikás Gábor 

 

A verseny helye és ideje: 

 Ormai László Asztalitenisz Csarnok (Budapest, II. Marczibányi tér 12.)  

   

Bajnoki számok:  

női egyes és páros  

vegyes páros  

 

A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2022. november 22. (kedd) 

10.00 női páros a döntőig  

12:30 női egyes selejtező  

      14:30 főtábla 1. forduló 

 17:00 női páros döntő 

 18:00 női egyes döntő 

  

2022. november 23. (szerda) 

         13:00 vegyes páros végig 

   

A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

  A versenyszámokban létszámkorlátozás nincs, minden nevező indulhat. 

A verseny csoportos selejtezőkkel kezdődik, majd a főtáblán egyenes kieséses rendszerben 

folytatódik a bajnoki cím eldöntéséig.  

Nevezés, sorsolás: 

Nevezési díj személyenként és versenyszámonként: 5.000 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 vegyes párosban induló férfi versenyzőknek 2.500 Ft nevezési díjat kell fizetniük, 

azonban amennyiben a férfi OB-n indulnak az egyes versenyszámban, akkor a vegyes párosra 

befizetett nevezési díjuk beszámítanak az egyesben megállapított díjba. 

A nevezési díjakat a MOATSZ által kiállított számla alapján 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.  

 

A nevezések beérkezési határideje: 2022. november 18. (péntek) 

 

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.  

 

Sorsolás: 2022. november 21-én (hétfőn) 14.00 órakor a MOATSZ helyiségében. A 

sorsolás nyilvános. 

 

Díjazás: 

Az egyes versenyszámok győztesei kupa, az I -III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

 Költségek: 

A rendezés költségeit a Magyar Asztalitenisz Szövetség, a részvételi kiadásokat a 

szakosztályok viselik. 

Egyebek: 

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legalább 30 perccel kötelesek a 

Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyzési és sportorvosi engedély 

nélkül a bajnokságon nem lehet indulni. Akinek a PONGER rendszerben nem szerepel 

sportorvosijának érvényességi dátuma, az köteles a Versenybíróságnak bemutatni papíralapú 

sportorvosi vizsgálatának érvényességét. 

A páros versenyszámra „X”-szel nevezetteket a Versenybíróság válogatás nélkül állítja párba, 

és a versenyen jelenlévő páros összeállítását nem változtatja meg. 

A verseny 8 db JOOLA 2000-es asztalon, „JOOLA Prime 40+***” fehér plastic 

versenylabdával kerül lebonyolításra.  

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

az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

 

Budapest, 2022. november 10.  

 

        Magyar Asztalitenisz Szövetség 

        

Jóváhagyta: 

 

 

Kékedi Tibor     Fazekas Péter   

                   a JVB elnöke            fejlesztési igazgató  

       

https://ponger.asztaliteniszezz.hu/event

