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Meghívó speciális WT versenyekre 

Kedves Barátok, 

Az ITTF URC (ITTF Játékvezetői és Versenybírói Bizottsága) az adott speciális World Tour 

versenyek Szervező Bizottságaival együttműködve kéri a Nemzeti Szövetségeket, hogy 

jelöljenek maximum 2 IU-t ezekre a presztizs eseményekre, ahol a közreműködök 

tekintetében az új megközelítés lesz alkalmazva. (lásd: háttérinformációk) 

 Német Nemzetközi, Brema :  március 23-25 ,kvalifikáció március 20-22 

 Honkong Nemzetközi: Honkong május 24-27, kvalifikáció: május 22-23  

 Koreai Nemzetközi, Incheon : Július 19-22 , kvalifikáció július 17-18 

 Ausztrál Nemzetközi  Geelong : Július 26-29 , kvalifikáció július 24-25 

 Bolgár Nemzetközi, Panagyurishte: : augusztus 16-19 , kvalifikáció augusztus 14-15 

 Cseh Nemzetközi, Olomuc : augusztus 23-26 , kvalifikáció augusztus 21-22 

 Svéd Nemzetközi, Stockholm : november 1-4 , kvalifikáció október29-31 

 Osztrák Nemzetközi,  Linz : November 8-11 , kvalifikáció november 6-7 

 

Mindegyik eseményre jelölhető maximum 2 nemzetközi játékvezető, aki vagy BB jv, vagy 

részt vett már ITTF AUT tanfolyamon és sikeresen teljesítette az ARE vizsgát.  ITTF irányelve 

a női játékvezetők ösztönzése, ha lehetséges. Kérjük, ösztönözzék a női játékvezetőket, hogy 

vegyenek részt az eseményeken. 

Játékvezetőknek a kvalifikációs verseny kezdete előtti napon kell érkezniük, hogy részt 

tudjanak venni a játékvezetői eligazításon, ami a kvalifikációs verseny kezdése előtti nap 

este lesz. 

A jelöltek vagy szövetségük felelősek az utazási- és biztosítási költségekért. A szövetség a 

jelöléssel garantálja, hogy a jelöltnek elegendő pénzügyi támogatása van az utazáshoz. 

Repülőjegyet csak azután kell lefoglalni, ha már megjött az ITTF URC-től a döntés, hogy, 

hány napra fogadták el a játékvezetőt (döntő napokra igen vagy nem). 

Abban az esetben, ha a döntő napokra sikeresen elfogadták a játékvezetőt, az utazási 

költséget a szervezők a következő eseményeken visszatérítik. 

 Német Nemzetközi, Brema :  március 23-25., kvalifikációmárcius 20-22. 

 Honkong Nemzetközi, Honkong: május 24-27., kvalifikáció: május 22-23 (nincs 

utazási költség visszatérítés!) 

 Koreai Nemzetközi, Incheon: Július 19-22. , kvalifikációjúlius 17-18. 



. 

 Ausztrál Nemzetközi, Geelong : Július 26-29. , kvalifikáció  július 24-25 (részben van 

csak utazási költség visszatérítés) 

 Bolgár Nemzetközi, Panagyurishte: : augusztus 16-19. , kvalifikációaugusztus 14-15. 

 Cseh Nemzetközi, Olomuc : augusztus 23-26., kvalifikáció augusztus 21-22 

 Svéd Nemzetközi, Stockholm : november 1-4., kvalifikáció október29-31 

 Osztrák Nemzetközi, Linz : November 8-11., kvalifikáció november 6-7 

 

Mivel ez egy nyílt meghívó, így sajnos nem minden jelölt lesz kiválasztva. A Német Openre 

2018. február 15-ig lehet jelölni és február 20-ig lesz visszaigazolva. A többi versenyyre 

február 28-ig lehet jelölni és március 20-ig kerül visszaigazolásra, amely  az ITTF honlapján 

meg fog jelenni. A döntő napokra történő kiválasztás 3 hónappal az esemény előtt lesz 

közzétéve. 

Minden játékvezető a főtábla napjaira (amire ki lett választva) 100 USD/munkanap és a 

kvalifikációs napokra 60 USD/munkanap napidíjat kap. 

 

Megjegyzés: A jelöléskor fel kell tüntetni a 3 legutóbbi nemzetközi versenyt, amin a 

játékvezető közreműködött. 


