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VERSENYKIÍRÁS 

Reménységek Kupája 
 

1. A bajnokság célja 
 

A verseny célja, versenyzési lehetőség biztosítása a frissen leigazolt újonc korú 
versenyzők számára. Motiváció a sportág utánpótláskorú versenyzői számára, az 
asztaliteniszhez való kötődés erősítése, sikerélmények és versenytapasztalatok 
szerzése.  
  

2. A bajnokság rendezője 
 

Magyar Asztalitenisz Szövetség 
                                   

3. A bajnokság helye és ideje 
 

2015. március 21. és 22., amennyiben szükséges. 
Budapest, XII., Kiss János altábornagy u. 31-33. ELTE Gyakorló Általános és 
Középiskola tornaterme 

 
4. Versenybíróság 

Főbíró:  dr. Záhonyi András 
Főbíró-helyettes: Hajdu István 

 Titkár:   Dobák Tamás 
 

5. Bajnoki számok és a lebonyolítás rendje 
 

 2015. március 21. (szombat) 10.00 óra újonc leány és fiú egyes U10-es évjárat  
         2005.01.01.-én és utána születetteknek  

     13:00 óra újonc leány és fiú egyes (U13-as korcsoport: 
         2002.01.01.-én és 2004.12.31. között  
         születetteknek, 

   A leány és fiú kategóriák külön-külön nemenként kerülnek megrendezésre. 
2015. március 22. (vasárnap) 10.00 óra a verseny folytatása nagy számú nevező esetén. 

 
6. A bajnokság résztvevői 

Azon újonc korú (2002.01.01.-én és utána született) versenyzők, akik 2014-01-01. 
után lettek leigazolva. 

 
7. Nevezés, díjazás 
 

Előnevezések beérkezésének határideje: 2015. március 10. (kedd) 16.00 óra  
Végleges nevezések beérkezésének határideje: 2015. március 18. (szerda) 16.00 
óra. Nevezni kizárólag elektronikus úton a nevezes@moatsz.hu címre küldve, a 



megadott formanyomtatványon fogad el a Versenybíróság. A nevezési lapokat 
mellékeljük. 
Nevezési díj: 100 Ft/fő 
Sorsolás: 2015. március 20.-án (pénteken) 15.00 órakor a MOATSZ helyiségében. A 
sorsolás nyilvános. 

 
8. A lebonyolítás módja 

 
A verseny csoportos körmérkőzéses selejtezőkkel kezdődnek, majd egyenes kieséses 
rendszerben folytatódik, de minden hely kijátszásra kerül, amennyiben a nevezők 
létszáma alapján lehetséges. 
A lebonyolítás módja a nevezések számától függően változhat. 

 
9. Díjazás: 

 
A győztesek és a helyezettek éremdíjazásban, a klubjaik sporteszköz támogatásban 

 részesülnek. A sporteszköz támogatás várhatóan összesen 116 db versenyborítás és 
 103 doboz edzőlabda1 lesz, amelynek eloszlása az egyes versenyszámokban és 
 évjáratokban nevezők számának függvényében arányosan kerül meghatározásra. A 
 sporteszközök átvételének időpontját legkésőbb a versenyen kihirdetjük. 

 
10. Egyebek 

 
A bajnokság 12 db különböző márkájú versenyasztalon, JOOLA*** (régi típusú, 

 celluloid) labdákkal kerül lebonyolításra. 
A versenyzőknek 30 perccel a versenyszámuk kezdete előtt  versenyzési 
engedélyükkel és érvényes sportorvosi igazolásukkal, valamint személyi adataikat 
igazoló okmánnyal kell jelentkezniük a versenybíróságnál. Azok a versenyzők, 
akik nem rendelkeznek érvényes sportorvosi igazolással csak saját felelősségükre 
indulhatnak a versenyen! Várakozási idő nincs! Írásbeli nevezés, jelentkezés és a 
nevezési díj befizetése nélkül indulni nem lehet! 
Valamennyi itt nem érintett kérdésben a Szabálykönyv rendelkezései a hatályosak. 

 

       

Budapest, 2015. február 25.  

 

 

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

 

 

Jóváhagyta: 
                        Kékedi Tibor            Dr. Stocker Miklós 
             a JVB elnöke          főtitkár  

                                                 
1a folyamatban lévő közbeszerzés függvényében enyhén változhat 


