
2023. évi újonc (U11, U13) és serdülő (U15) leány és fiú 

Országos Bajnokság 

versenykiírása 

 
A verseny rendezője: 

Demeter Lehel ASE Szarvas 

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

A verseny fővédnöke: 

     Jámbor Zoltán (Békés megyei Sportszöv. Érdekszöv. Egyesülete)  

 
A versenybíróság: 

Főbíró: Bódis Attila 

Főbíró-helyettes: GulyásVince 
Katona Csaba 

A verseny helye és ideje: 

Szarvas, Alkotmány utcai Sportcsarnok (Alkotmány utca 3.)  2023. április 06-08. 

 

Bajnoki számok: 

Újonc leány és fiú egyes, 

o U13-as korcsoport (2010.01.01.-én és utána születetteknek) 
o U11-es korcsoport (2012.01.01.-én és utána születetteknek) 

U13-as leány és fiú páros 

U15-ös leány és fiú egyes, páros (2008.01.01. után születettek) 
U15-ös vegyes páros 

 

A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2022. április 06. (csütörtök) 

10:00 U11-es korcsoport újonc leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla)  

13:00 U13-as korcsoport újonc leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla) 

2022. április 07. (péntek) 

10:00 U13-as korcsoport leány és fiú páros  

14:00 U15-ös korcsoport vegyes páros 

2022. április 08. (szombat) 

10:00 U15-ös leány és fiú páros 

12:30 U15-ös leány és fiú egyes selejtező  

15:30 U15-ös leány és fiú egyes főtábla 

 

A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. Az egyes versenyszámok körmérkőzéses 

selejtezőkkel kezdődnek és egyenes kieséses rendszerben folytatódnak. A páros 
versenyszámok végig egyenes kieséses rendszerben bonyolódnak. 

 
Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2023. április 3. (hétfő) 

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 máshová küldött vagy másnak átadott, valamint a határidőig be nem érkezett és 

nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 

https://ponger.asztaliteniszezz.hu/event


Sorsolás: 2023. április 5. (szerda) 14,00 órakor a MOATSZ helyiségében. A sorsolás 

nyilvános. 

 
Nevezési díjak: 

Újonc egyes versenyszámokban (U11, U13) 3.000 Ft, serdülő egyes (U15) 
versenyszámban 4.000 Ft személyenként. 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 

verseny megkezdése előtt be kell fizetni! 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. 

Díjazás: 

A versenyszámok I-III. helyezettjei érmet és ajándékot kapnak, illetve az első 
helyezettek kupadíjazásban részesülnek.  

Költségek: 

A rendezés költségeit a DL SE, a részvételi kiadásokat a  Szakosztályok viselik. 

Egyebek: 

A játékosok a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel kötelesek a 

Versenybíróságnál jelentkezni. Nevezés, illetve érvényes versenyengedély, valamint  
sportorvosi igazolás nélkül a bajnokságon nem lehet indulni. Akinek a MOATSZ 
nyilvántartó rendszerében (PONGER) nem szerepel a sportorvosi érvényességi dátuma 

az köteles a         Versenybíróságnak bemutatni sportorvosi vizsgálatának érvényességét. 

A verseny 16 db JOOLA ITTF típusú asztalokon, JOOLA Flash*** labdákkal kerül 

lebonyolításra. 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ verseny- és játékszabálya i,  
valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

A versenyen irányító játékvezetők működnek, ezért a csoportmérkőzések, illetve a 

főtáblás mérkőzéseken a csoportban éppen nem játszó játékosnak, majd a vesztesnek 

kell lelapozni a következő mérkőzést, amelyben a játékosok edzői, kisérői legyenek a 

Versenybíróság, valamint az irányító játékvezetők segítségére! 

Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak. 

A versenyen Büfé üzemel, szállásról és étkezésről a résztvevőknek kell gondoskodniuk. 
Az ajánlott szállásokat a későbbiekben feltesszük a Szövetség honlapjára. 

 

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. 

  
 

 

Budapest, 2023. március 8. 

Demeter Lehel ASE Szarvas 
 

 

Jóváhagyta: 
 

Kékedi Tibor Lajtai Kristóf  

a JVB elnöke         főtitkár 


