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2015. évi Országos Ifjúsági fiú Csapatbajnokságának 

versenykiírása 
 
 
1. A bajnokság célja: 

A legjobb ifjúsági csapatok sorrendjének megállapítása. 
A szakosztályok utánpótlás nevelő munkájának felmérése. 
 

2. A bajnokság rendezője:  
A Magyar Asztalitenisz Szövetség                                                                                  

      Főbíró:   Bódis Attila       
      Főbíró helyettes:  Karikás Gábor 
                             
3. Versenyszámok: 

Ifjúsági és fiú CSB. 
 
4. A bajnokság ideje, helye és játékrendje: 

Budapest XIV., Szőnyi út 2. (BVSC-Zugló Asztalitenisz Csarnoka)  
      Ifjúsági fiú CSB: 2015. április 3. (péntek) Kezdési idő: 10.00 óra 

 
A versenyen azok vehetnek részt, akik 1997.01.01-jén és utána születettek. 

 
5. A verseny lebonyolítása: 

A verseny körmérkőzéses selejtezővel kezdődik és kieséses rendszerben folytatódik. Amennyiben 
a kiemelt csapatok is besorsolásra kerülnek a selejtező csoportokba, akkor csak a csoportelsők 
játszanak tovább az elődöntőben. A verseny végig egyenes kieséses rendszerben is lebonyolítható, 
ha a benevezett csapatok száma indokolja.  
A csapattalálkozó mérkőzéseinek sorrendje: A-Y, B-X, C-Z, páros, A-X, C-Y, B-Z 
A negyedik győzelem elérése után a csapatmérkőzés véget ér. 
A csapatbajnoksággal kapcsolatos részletes tudnivalókat a Szabálykönyv 5.2. pontja tartalmazza.  

 
6. Díjazás: 

A versenyszámok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. A győztes csapatok elnyerik a 
MOATSZ serlegét. 
 

7. Nevezés, sorsolás: 
Nevezési díj csapatonként 3.000 Ft, melyet átutalással a MOATSZ bankszámlájára 
(számlaszám: 11600006-00000000-64661995 Erste Bank) „Ifi CSB 2015” megjelöléssel 2015. 
március 30.-ig beérkezően, vagy a jelentkezéssel egyidejűleg a verseny megkezdése előtt kell a 
helyszínen befizetni. 
A nevezések beérkezési határideje: 2015. március 29. (vasárnap) 16,00 óra 
Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül lehet. A 
nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 
A máshová küldött vagy másnak átadott nevezéseket nem vesszük figyelembe.  
A kiemelések végett a csapatokat alkotó játékosok neveit fel kell sorolni. E nélkül a nevezés 
érvénytelen.  



Sorsolás: 2015. március 31.-én (kedden) 16.00 órakor a MOATSZ helyiségében. 
 
8. Költségek: 

A rendezés költségeit a MOATSZ viseli. Az egyéb kiadások (utazás, szállás, étkezés, stb.) a 
résztvevő szakosztályokat terhelik. 

 
9. Egyebek: 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ szabályai és rendelkezései az irányadók. 
A versenyszámok JOOLA asztalon, JOOLA SUPER P+*** labdákkal kerülnek lebonyolításra. 

 
 
Budapest, 2015. március 23. 
 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
   Kékedi Tibor s.k.    Dr. Stocker Miklós s.k.   
     a JVB elnöke      főtitkár       


