
MIKULÁS kupa 

 

  

1. A verseny célja 

Versenyzési lehetőség a nem leigazolt és a leigazolt, a korosztályos országos ranglistán maximum 20 
ranglista ponttal rendelkező versenyzők részére 18 éves korig.  

Versenyzési lehetőség az asztaliteniszt kedvelők számára, legfeljebb megye és BP. 1-ben játszó 
felnőtt játékosok részére. 

 

2. A verseny rendezője: 

 Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz szakosztály- Papp Adrienn (tel: 06 70 331 5082) 

 

3. A verseny helye és ideje: 

2022. december  04. 9:00  –  Asztalitenisz Csarnok 

2100 Gödöllő, Dózsa Gy út 69. VÜSZI udvar 

 

4. Versenyszámok: 

9:00 - nem leigazolt versenyzők, akik 2009. január 1 napja után születtek selejtezője, majd főtábla 

9:00 - nem leigazolt versenyzők, akik 2002. január 1 és 2008. december 31. között születtek 
selejtezője, majd főtábla 

 

Gödöllői Asztalitenisz csarnok 

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. 

2022. december 04. 9 óra 



11:00 - leigazolt versenyzők, akik 2002. január 1. után születtek és az országos korosztályos ranglistán 
maximum 20 ponttal rendelkeznek 

13:00 – felnőtt versenyzők selejtezője, majd főtábla 

 

5. A verseny lebonyolítása: 

A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. A versenyszámok körmérkőzéses selejtezőkkel 

kezdődnek és egyenes kieséses rendszerben folytatódnak. 

 

6. Nevezés: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2022. december 1. csütörtök 24:00 

Nevezni elektronikus úton a csarnok@butterfly.hu  e-mail címen lehet az alábbi adatok megadásával:  

- Sportoló neve 
- Sportoló születési éve 
- Nem leigazolt vagy leigazolt státusz megjelölése, leigazolási száma 

Nevezési díj 18 év alattiaknak 3.500 Ft/versenyszám, 18 év felettieknek 4.500 Ft/versenyszám mely 
készpénzben a helyszínen fizetendő. 

 

7. Díjazás: 

Valamennyi versenyszám I-III. helyezettjei érem, az első helyezettek serleg és 5.000 Ft értékű 
Butterfly ajándékkártya díjazásban részesülnek.  

 

8. Egyéb tudnivalók: 

 a verseny 12 Butterfly asztalon, Butterfly labdával kerül lebonyolításra 
 az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget 
 a versenyzők első versenyszámuk megkezdése előtt 30 perccel kötelesek jelentkezni a 

Versenybíróságnál 
 valamennyi szabálykérdésben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az irányadók 
 a versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt 

 

Információ Papp Adrienntől a 06 70 331 5082 telefonszámon vagy a papp.adrienn@butterfly.hu 

 e-mail címen kérhető. 


