
A 2015. évi Országos IFJÚSÁGI LEÁNY és FIÚ „HUSZAK BAJNOKSÁG” 

versenykiírása 

 

1. A bajnokság célja 

Minősítő és ranglistapontok szerzése, versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

2. A bajnokság rendezője 

Magyar Asztalitenisz Szövetség és a Budapesti Asztalitenisz Szövetség 
 

3. A  verseny támogatója 

Budapest Főváros Önkormányzata 

  

4. Versenybíróság 

      Főbíró:    Szabó II. László 

      Főbíró helyettes:   Karikás Gábor 

                                   

5. A bajnokság helye, ideje, játékrendje 

Ormai László Asztalitenisz Csarnok (Budapest, II. Marczibányi tér 13.) 

2015. március 28. (szombat) 10.00 óra selejtezők (5 forduló)  

15.30 óra a főtáblák 1-3. fordulója 

          március 29. (vasárnap) 10.00 óra a főtáblák 4-6. fordulója 

14.30 óra a főtáblák 7-8. fordulója 

 

6. Indulásra jogosultak 

A bajnokságon a mellékelt listán szereplő versenyzők vehetnek részt a Szabálykönyv 6. 

4. 2. pontja alapján. 

 

7. A bajnokság lebonyolítási rendje 

A Szabálykönyv 6.4.3. - 6.4.6. pontja alapján. 

A csoportokon belüli mérkőzések végig körmérkőzéses rendszerben folynak. A 

játékosok a selejtezőkben elért eredményeiket magukkal viszik a további küzdelmekbe. 

Azonos számú győzelem esetén a sorrendet az egymás elleni győzelem, játszmaarány 

poénarány dönti el. Ha a poénarány is megegyezik, sorsolni kell.  Csak annak a 

játékosnak az eredményét lehet értékelni, aki a játékrend szerinti mérkőzéseinek több 

mint felét, mérkőzés kihagyás nélkül lejátszotta. Kizárja magát a verseny folytatásából 

az a játékos, aki bármely ok miatt a mérkőzés feladására, vagy a mérkőzés kihagyására 

kényszerül, vagy akit leléptettek. A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. 



Jelentkezés kötelezően a sorsolás megkezdése előtt legalább 15 perccel! 

 

8. Nevezés 

      Nevezési határidő: 2015. március 24. (kedd 

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

„online” módon lehet. Az „online nevező rendszer”-rel kapcsolatos probléma 

esetén a MOATSZ irodától lehet segítséget kérni. A nem online módon leadott 

nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni, valamint a határidőig be nem érkezett 

nevezéseket figyelmen kívül hagyjuk. 

Nevezési díj: 1.700 Ft/fő, melyet a helyszínen, a verseny megkezdése előtt, 

nyugta ellenében kell befizetni. 

 

9. Sorsolás: 

2015. március 28.-án 9.45 órakor a verseny helyszínén. 

 

10. Díjazás: 

Az első három helyezett érem -, és tiszteletdíjazásban részesül. 

 

11.  Költségek 

A verseny rendezési költségei a szervezőket, míg az egyéb felmerülő költségek a 

résztvevőket terheli. 

 

12.  Egyebek: 

� A bajnokság 8 db JOOLA asztalon, JOOLA SUPER P+*** labdákkal kerül 

lebonyolításra. 

� Azon versenyző(k) helyére, akik a sorsolás megkezdéséig nem jelentkeznek, a 

Versenybíróság a tartalék játékosokat sorsolja be. 

� A rendezőség az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállal. 

 

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

az irányadók. 

 
Budapest, 2015. február 24. 
  

Jóváhagyta:   

      Kékedi Tibor     Dr. Stocker Miklós 

                    a JVB elnöke      főtitkár  


