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versenykiírása 
 

 

A verseny rendezője: 

     Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 

Magyar Asztalitenisz Szövetség  

 

A versenybíróság: 

  Főbíró:   Kékedi Tibor 

  Főbíró- helyettesek:  Bódis Attila 

Gulyás Vince 

Katona Csaba  

A verseny helye és ideje: 

Kecskemét (6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a; Kosárlabda Akadémia) 2020. február 28. 

   

Bajnoki számok:  

     I.o. újonc leány és fiú egyes,   

o összevont (U13)  (2007.01.01.-én és utána születetteknek) 

o U12-es korcsoport  (2008.01.01. és 2008.12.31. között születettek) 

o U11-es korcsoport  (2009.01.01.-én és utána születetteknek) 

 

A versenyszámok kezdési ideje és játékrendje: 

2020. február 28. (péntek) 

10:00 U11-es és U12-es korcsoport újonc leány és fiú egyes (selejtezők, majd főtábla) 

13:00 újonc leány és fiú egyes összevont korcsoport (U13) selejtező 

15:30 újonc leány és fiú egyes összevont korcsoport (U13) főtábla 

 

A verseny résztvevői, a verseny lebonyolítása: 

   A MOATSZ érvényben lévő szabályai szerint. A versenyszámok körmérkőzéses 

selejtezőkkel kezdődnek és egyenes kieséses rendszerben folytatódnak. Helykijátszás 

nincs. 

Nevezés, sorsolás: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2020. február 24. (hétfő)  

Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül 

„online” módon lehet. A nem online módon leadott nevezéseket, valamint a 

határidőig be nem érkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 

Sorsolás: 2020. február 27-én (csütörtökön) 14.00 órakor a MOATSZ helyiségében. 

A sorsolás nyilvános. 

Nevezési díjak: 

Az újonc egyes versenyszámokban 1.200 Ft/fő, amelyet a verseny megkezdése előtt 

be kell fizetni!  A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját is ki kell 

fizetni. 

Díjazás: 

 

A versenyszámok I-III. helyezettjei éremdíjazásban, továbbá a győztesek 

serlegdíjazásban is részesülnek. Azok a játékosoknak, akik az első Országos 

Bajnokságukon vesznek részt, számukra a szervezők oklevéllel és egy tábla 

csokoládéval kedveskednek. Kérjük a klubokat, hogy a nevezést követően az első OB-

n részt vevő gyerekek nevét küldjék el a fazekpeter@gmail.com email címre. 

http://nevezes.moatsz.hu/
mailto:fazekpeter@gmail.com


  

  

Költségek: 

A rendezés költségeit a Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér, 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 nem szerepel a sportorvosi érvényességi dátuma az köteles a 

Versenybíróságnak bemutatni sportorvosi vizsgálatának érvényességét. 

A verseny 27 db JOOLA 2000-es típusú asztalokon, JOOLA Flash*** labdákkal s 

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

valamint az idevonatkozó egyéb rendelkezések az irányadók. 

Büfé a verseny teljes ideje alatt üzemel. 

Szállásról, étkezésről a résztvevőknek kell gondoskodni. 

Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak. 

Szállás lehetőségek: 

Korall 

Ifjúsági szállás - kollégium - munkás szállás 

Diákszálló, ** 

Cím: 6000 Kecskemét, Jász u. 32. 

Telefon: +36 30 953 22 67, +36 76 323 963 

E-mail: draltorjaybalazs@gmail.com 

KF GAMF Hostel 

Szállás elérhetőségei: 
Cím: 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5 

Telefon: 00 36 76 708555 

Fax: 00 36 76 501316                                                                                                         

Szállás típusa: Ifjúsági szállás, *** 

Sport Hotel 

Szállás elérhetőségei: 
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 15 

Telefon: 00 36 76 496822 

Fax: 00 36 76 323090                                                                                                         

Szállás típusa: Hotel, ** 

Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium 

Szállás elérhetőségei: 
Cím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 32és73. 

Telefon: 00 36 76 492104 

Fax: 00 36 76 492112                                                                                                         

Szállás típusa: Ifjúsági szállás, *** 

 

 

mailto:draltorjaybalazs@gmail.com


Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 

Szállás elérhetőségei: 
Cím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 28. 

Telefon: 00 36 76 486322 

Fax: 00 36 76 503918                                                                                                        

Szállás típusa: ifjúsági szállás, *** 

Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont                   

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.                                                                      

Telefonszám: (06 76) 888 500                                                                                      

Kapcsolat tartó: Juszkó Anita 30/9294603                                                                        

Szállással kapcsolatban nála kell érdeklődni és hivatkozni Fodor Miklósra az asztalitenisz 

versenyre kedvezőbb ár érdekében. 

 

 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, 2020. február 9.  

Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 

 

 

 

  Jóváhagyta: 

Kékedi Tibor     Fazekas Péter 

                              a JVB elnöke                sportigazgató  

       

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1517&bih=694&sxsrf=ACYBGNSZ1DNEOizp4SzNim8zLcCPeAuZ1w:1581361857350&q=four+points+by+sheraton+kecskemet+hotel+%26+conference+center+c%C3%ADm&stick=H4sIAAAAAAAAAD3GIQ7CQBAFUEWCIAg8yShEzYYakiqusp3-ss22MzAzhHAdfE_BxXA89bb7wy7d0rktD7m8WmmOlbs0K-eYVP7p8jAY3D-b66hPo7tOEk79m7zAcqhQBXvFgqCigZlOxCojDMIghgSM-LsuP9I9AGZyAAAA&ludocid=11866198107261584825&ved=2ahUKEwjv35L-18fnAhVuQxUIHYm5DAIQ6BMwEHoECA0QKw
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1517&bih=694&sxsrf=ACYBGNSZ1DNEOizp4SzNim8zLcCPeAuZ1w:1581361857350&q=four+points+by+sheraton+kecskemet+hotel+%26+conference+center+telefonsz%C3%A1m&ludocid=11866198107261584825&ved=2ahUKEwjv35L-18fnAhVuQxUIHYm5DAIQ6BMwEnoECA0QPw

