
1 

 

2017. évi Para TOP’12 Bajnokság versenykiírása 

1. A bajnokság célja: 
A szövetségi kapitányok által meghívott 12-12 női és álló (3-3 hallássérült, enyhén értelmi 
fogyatékos, szervátültetett és mozgáskorlátozott) versenyző részére versenyzési lehetőség 
biztosítása, a bajnoki címek és helyezések eldöntése. 

2. A bajnokság helye és ideje: 
Ormai László Asztalitenisz Csarnok – Budapest, II., Marcibányi tér 13. 
2017. szeptember 3. 11.00 óra (vasárnap) 

3. A bajnokság rendezője: 
Magyar Asztalitenisz Szövetség 

4. Versenybíróság: 
Főbíró: dr. Kaiser János 
Főbíró-helyettes: Sipos Ernő 

5. A bajnoki számok lebonyolítási időrendje: 
11.00 órától (női kezdéssel,  kb. 11.30-tól állóval folytatva) 1-5. forduló, 
15.00 órától (női kezdéssel,  kb. 15.30-tól állóval folytatva) 6-7. helyosztók, 

6. Indulásra jogosultak: 
A bajnokságon a mellékelt listán szereplő versenyzők vehetnek részt. 

7. A bajnokság lebonyolítási rendje: 
A résztvevőket két hatfős csoportba sorolják. Először a körmérkőzéseket bonyolítják le. Utána 
a csoportok helyezettjei játszanak keresztbe. Minden helyezést le kell játszani. A mérkőzések 
3 nyert játszmáig kerülnek lebonyolításra. 

8. Költségek: 
Nevezési díj: 2.000,-Ft/fő 
A nevezési díj a jelentkezéskor fizetendő, melyet a verseny színhelyén kell befizetni a verseny 
megkezdéséig. Amennyiben ez nem történik meg, a versenyző nem indulhat a versenyen!  
A verseny rendezési költségei a rendezőt, míg a részvétel (utazás, szállás, élelmezés stb.) 
költségei a résztvevő versenyzők sportkörét terhelik. 

9. Díjazás: 
A verseny 1-3. helyezettje érem és serlegdíjazásban részesül. 

10. Nevezés: 
A nevezések beérkezésének határideje: 2017. augusztus 28. (hétfő) 
Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://nevezes.moatsz.hu oldalon keresztül lehet. 
Érvényes nevezést csak a saját egyesületében lévő jogosultsággal rendelkező személy, 
akinek a nevezési rendszerben hozzáférése van, adhat le. 
Ha a nevezési rendszerrel probléma adódik, érvényes nevezést a balazs.aniko@moatsz.hu 
e-mail címen adhat le. 
A nem online módon leadott nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni. 
A sorsolást az indulók a helyszínen, a jelentkezések lezárását követően kapják meg. 
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Csak azok a játékosok indulhatnak a versenyen, akik érvényes MOATSZ versenyzési 
engedéllyel rendelkeznek. 

11. Egyebek: A versenyzők a verseny kezdete előtt legkésőbb 30 perccel a Versenybíróságnál 
MOATSZ versenyzési engedélyükkel és érvényes sportorvosi igazolásukkal jelentkezzenek. 
Nevezés, illetve érvényes versenyzési engedély nélkül a bajnokságban nem indulhatnak. 

Amennyiben a benevezettek közül valaki nem jelenik meg, úgy a Versenybíróság a tartalékok 
közül mást oszt be a sorrend figyelembevételével. 

A bajnokság JOOLA FLASH 40+*** labdával, 6 db JOOLA zöld színű asztalon kerül 
lebonyolításra. Minden egyéb itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ verseny és 
játékszabályaiban, valamint az elnökség határozataiban foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Budapest, 2017. augusztus 21. 

 

 

                                               Jóváhagyta: 

 

 Dr. Paár Dávid Dr. Kaiser János 
 főtitkár FÉAB szakmai elnök 

 


