Nemzetközi Versenyeken való részvételi sorrend
meghatározása
Felnőtt keret:
1. Központilag résztvevő versenyzők (Válogatott edzők által leadott maximum 6 fős
lista)
2. Várólistára, kiajánlásra kerülő versenyzők (akik bármelyik feltételt teljesítik az
alábbiak közül)
a. az éves magyar ranglistán az első 16 között van
b. korábbi országos felnőtt bajnokok
c. az elmúlt három évben ifjúsági Európa-bajnoki résztvevők
d. a fenti három feltétel alól a válogatott edző felmentést adhat és jelölhet a
várólistára bárkit
U21 keret:
1. Központilag résztvevő versenyzők (Válogatott edzők által leadott maximum 6 fős
lista)
2. Várólistára, kiajánlásra kerülő versenyzők (akik bármelyik feltételt teljesítik az
alábbiak közül)
a. az éves magyar ranglistán az első 16 között van
b. korábbi országos felnőtt bajnokok
c. az elmúlt három évben ifjúsági Európa-bajnoki résztvevők
d. a fenti három feltétel alól a válogatott edző felmentést adhat és jelölhet a
várólistára bárkit

A központilag jelölt versenyzők függetlenül a világranglistás és magyar ranglistás
helyezésüktől indulói a versenynek. A várólistás játékosok világranglistás helyezésük
sorrendjében kerülnek nevezésre, amennyiben nincsen világranglistás helyezésük, akkor
pedig a magyar ranglistás helyezésük alapján.

Az egyes versenyek kiírásai az ITTF honlapján a Calendar menü pont alatt érhetőek
el, általában két hónappal a verseny kezdete előtt és ezekben minden lényeges információ
megtalálható a versenyről. (www.ittf.com)

Az online nevezési rendszer a verseny előtt egy hónappal zárul. A Szövetség a határidő előtti
héten véglegesíti a nevezéseket, így az indulási szándékot (szállásigénnyel, utazási
információkkal) a végleges nevezési határidő előtt három nappal írásban jelezzék a MOATSZ
iroda felé a paar.david@moatsz.hu illetve a csathy.peter@moatsz.hu –ra. Aki jelezte
részvételi szándékát és a nevezése az online rendszerben megtörtént, az csak és kizárólag a
törlési díjak megfizetése ellenében tud visszalépni indulási szándékától. Az összegeket az
aktuális kiírás tartalmazza.

Példa:
1. Válogatott edző által kijelölt példa keret:
1. Pattantyús Ádám
2. Kosiba Dániel
3. Lakatos Tamás
4. Szudi Ádám
5. Ecseki Nádor
6. Majoros Bence

Várólista sorrendje:
2. Ranglista helyezések alapján:
a. Világranglistán szerepel és az éves magyar ranglistán az első 16 között van
1. Fazekas Péter
2. Magyar László
3. Szita Márton
4. Nagy Krisztián
5. Kriston Dániel
6. Sabján Gergely
b. a magyar ranglistán az első 16 között van, de nincs fent a világranglistán
(sorrendben)
7. Do Phuong Nam
8. Lung Dániel
9. Lindner Ádám
10. Hoffmann Tamás

