
Pest Megyei Nyílt Utánpótlás és Felnőtt Asztalitenisz Bajnokság  

 2023 Gödöllő 

 
  

1. A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása az utánpótlás és felnőtt korú versenyzők számára.  

  

2. A verseny helye és ideje:   Butterfly Asztalitenisz Sportcsarnok (2100 Gödöllő, Dózsa Gy.u.69.) 

      2023.Március 4-5.  
  

3. A verseny rendezője: Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség (PMATSZ) és a Gödöllői SK 

asztalitenisz szakosztálya 

  

4. Versenybíróság:   Főbíró:   Karikás Gábor (2023.03.04.) 

        Gergye Zoltán (2023.03.05.) 

  

     Főbíró helyettes:  Nagy Attila  

   

5. A verseny résztvevői:  

 

Igazolt és nem igazolt utánpótlás- és felnőtt játékosok, akiknek a nevezése időben beérkezik, és a nevezési díjat 

befizetik. A verseny nyílt Pest Megyén kívüli játékosok és klubok nevezéseit is várjuk. 

 

 Kategóriák: 

 

Leány:  U11 leány egyéni igazolt, külön nem igazolt  

U13 leány egyéni igazolt, külön nem igazolt 

U15 leány egyéni igazolt 

Fiú: U11 fiú egyéni igazolt, külön nem igazolt  

U13 fiú egyéni igazolt, külön nem igazolt 

U15 fiú egyéni igazolt 

 

Felnőtt:  I. kategória – NB-s (NB I., NB II., NB III.) 

II. kategória - Megyei, illetve Budapest NB III. alatti bajnokságban szereplő játékosok 

 

A felnőtt egyéni párhuzamos rendezés miatt egy egyéni versenyszámban lehet indulni. Felversenyzés 

lehetséges, de akkor, csak abban szerepelhet a nevező.  

 

Utánpótlás versenyszámokban korosztály szerint 2 korosztály adható meg, illetve az igazolt / nem igazolt 

kategóriák között nincs átversenyzési lehetőség. 

 

6. Versenyszámok, időrend:  

 

2023. március 4. utánpótlás  10:00 U11 leány és fiú egyéni (2012- után született) igazolt / nem igazolt 

     12:00 U 13 leány és fiú egyéni (2010 - után született) igazolt / nem igazolt 

     14:00 U 15 leány és fiú egyéni (2008- után született) igazolt 

 

 2023. március 5. felnőtt   10:00 Felnőtt páros (I.II. összevont) 

13:00 Felnőtt egyéni I. és II. kategória párhuzamosan, külön 

 

7. A verseny lebonyolítása:  

 

Az egyéni versenyszámok csoportos, vagy csoportos selejtező – kieséses főtábla rendszerben kerülnek 

lebonyolításra. Minden mérkőzés három nyert játszmáig tart. A harmadik helyért nem kell játszani. Az egyes 

versenyszámok kezdése, a nevezők létszámától függően alakul, a megadott időrend szerint. A felnőtt páros- 

nevezési létszámtól függően- csoportos vagy egyenes kieséses rendszerben lesz megrendezve. Az utánpótlás korú 

nem igazolt játékosok (U11, U13) - külön versenyeznek.  

 

 

   



8. Nevezés, sorsolás:  

 

A nevezéseket PMATSZ részére, e-mail-ben kell megküldeni.  

Email: pmatsz2016@gmail.com  

  

Nevezések beérkezésének határideje: 2023. Március 1. (szerda)  
 A később érkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. A helyszínen nevezést nem fogadunk el.  

 

Nevezési díj: 

• felnőtt  2500 Ft/fő/ egyéni versenyszám / 3000 ft/páros   

• utánpótlás 1500 Ft /fő/versenyszám 

 

A nevezési díjakat a helyszínen lehet készpénzben fizetni vagy MOATSZ tag kluboknak utólag számla ellenében, 

átutalással.  

 

  

9. Díjazás: A versenyszámok 1-3. helyezettjei díjazásban részesülnek. 

 

  

10. Egyéb: - A verseny 10 db Butterfly asztalon, JOOLA Flash versenylabdákkal kerül megrendezésre, 

- Az öltözőben hagyott értékekért a rendezőség felelősséget nem vállal, 

- A verseny ideje alatt a Gödöllői Asztalitenisz Csarnoknál található Butterfly bemutató terem nyitva 

áll az érdeklődök előtt! 

- A verseny ideje alatt büfé is üzemel 

  

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny és játékszabályai az irányadók.   

 

  

Cegléd, 2023. február 04. 

 

                               

                                                                                                                     Nagy Attila 

                                                                                              Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöke 

 


